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WŁOǱIMIERZ PERZYŃSKI

Przebuǳenie
Przychoǳą do mnie akieś echa
I krzeszą iskry złote w sercu…

Sen, Dusza, Przemiana

Na snów, na asnych snów kobiercu
Dusza do słońca się uśmiecha…
Ukołysaną, roztęsknioną,
Błękitna słodycz opromienia,
Bo czu e, że się tlą w nie , płoną,
Nowe zachwyty i pragnienia.
A zimna była uż ak lód,
Już odszedł od nie pragnień głód…

Przychoǳą do mnie akieś echa…
Snu ą się przy mnie akieś mary,
Śni mi się słomą kryta strzecha Wieś, Lato, Słońce, Cisza,

Światło, NaturaDrzemiąca w ciche wiosce stare ;
Śni mi się duże, letnie słońce,
Omdlałe kwiaty, senne drzewa,
Po ziemi ognie choǳą lśniące…
Tak cicho… stary sad nie śpiewa
I drzew nie chwie ą się korony.
Usnął… w promieniach… rozmarzony.

Przychoǳą do mnie akieś echa
I krzeszą iskry złote w sercu…
Na snów, na asnych snów kobiercu
Dusza do słońca się uśmiecha, Młodość, Grób, Sen,

MelancholiaI zatapia ąc oczy w sobie,
Czu e, że ǳiwny żal ą smęci,
Bo wiosnę swą przespała w grobie
Melancholĳne niepamięci,
Bo zimna była uż ak lód,
Bo odszedł od nie pragnień głód…
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