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Cyganie w podróży
 .  

Proroczy lud o czarnych źrenicach ognistych
Wczora wyruszył w drogę — ǳieci na ramionach

Podróż, Przemĳanie

Dźwiga ąc — albo karmiąc e falą śnieżystych
Skarbów mleka — co w zwisłych im płynie wymionach.

Mężczyźni idą pieszo z błyska ącą bronią
Wzdłuż wozów, gǳie roǳiny ich leżą skulone —
I ciężką swą źrenicą po niebiosach gonią,
Żału ąc mar, co w obcą uleciały stronę!

Niebo

Świerszcz z głębi swo e nory poǳiemne — radośnie
Patrzy na nich, śpiewa ąc swo ą pieśń dwugłośnie;
Cybela¹ im powiększa zieleń uroǳa ną,

W skałach każe bić źródłom, ukwieca pustynie
Tułaczom, dla których się otwiera ą ninie²
Państwa mroków przyszłości z ich zasłoną ta ną.

¹Cybela — a. Cybele, Kybele, ygĳska bogini płodności, uroǳa u i wiosny, czczona przez tysiące lat w całe
Az i Mnie sze ako Wielka Matka. [przypis edytorski]

²ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]
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