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Do B. Z.¹
Słowiczku mó ! a leć a pie !

Na pożegnanie pie ,
Ptak, Śpiew

Wylanym łzom, spełnionym snom,
Skończone piosnce twe !

Słowiczku mó ! twe pióra zzu ,
Sokole skrzydła weź,

Przemiana, Siła, Poeta,
Poez a

I w ostrzu szpon, zołoto-stron²,
Dawiǳki hymn³ tu nieś!

Bo wyszedł głos, i padł uż los,
I ta ne brzemię lat

Obraz świata, Przemiana,
Cud

Wydało płód! i stał się cud!
I rozradu e świat.

Paryż, . sierpnia  roku.

¹Zaleski, Józef Bohdan (–) — poeta romantyczny, przedstawiciel tzw. szkoły ukraińskie , autor m.in.
poematu Duma o Wacławie i zbioru wierszy Duch od stepu oraz słów do kilku pieśni F. Chopina. [przypis
edytorski]

²zołoto-stron — złotostrunny; metaforyczne: nawiązanie do, tradycy nie symbolizowanego przez lirę, po-
etyckiego talentu adresata wiersza, brzmieniowo: do ęzyka ukr. (zołoto, a nie: złoto). [przypis edytorski]

³Dawiǳki hymn — hymn w roǳa u psalmów Dawida (ok.  p.n.e.–ok.  p.n.e.), króla Izraela,
któremu przypisu e się autorstwo biblĳne Księgi Psalmów. [przypis edytorski]
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