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Dwie miłości
Nad strumykiem kalina przegląda się w woǳie;
We wsi ǳiewczę urodne, że aż duszę boǳie.
U kaliny zieloność i kwiecie, i rosa;
U ǳiewicy i młodość, i w oczach niebiosa.
Słowik znalazł kalinę i do niej przylata;
Młoǳian spotkał ǳiewicę — i zapomniał świata.

Miłość

Jeden śpiewa kalinie caluteńkie noce;
Drugi sercem połyka, co ǳiewa szczebioce.
Kalina rada¹ słucha słowika do rana;
ǲiewa kocha młoǳieńca, nawzajem kochana.
Słowik w rosy kropelce wiǳi siebie żywo;
Młoǳian w oku ǳiewicy swą dolę życzliwą.
Jeden głosek odświeża, latając na parów;
Drugi siły nabiera do świętych zamiarów…
Przyszła burza, z kaliny otrzęsła się rosa;
Mgła ziemska w oczach ǳiewy zaćmiła niebiosa.
W wieczór słowik przyleciał — i nie znalazł siebie!
Młoǳian spojrzał na ǳiewę — nie poczuł się w niebie!
Pieśń słowika zamarła, poleciał za morze;
Młoǳian z piersią rozbitą poszedł na bezdroże.
Żyje dawna kalina i śpiewaka nęci;
Żyje dawna ǳiewica w krainie pamięci.
Słowik niechcąc — co wiosnę na parów przylata;
Młoǳian niechcąc — dla ǳiewy zapomina świata.

¹

(daw.) — chętnie. [przypis edytorski]
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Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego ǳiałającej na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publicznej przechoǳi twórczość kolejnych autorów. ǲięki Twojemu wsparciu bęǳiemy
je mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundacji.

 



Dwie miłości



