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LUCJAN RYDEL

Hania
  …
Ani ty mo a, anim a twó :

Próżno mi, Haniu, o tobie śnić,
Miłość niespełniona

Pryśnie marzenia pa ęcza nić
I snów tęczowych prześni się ró ,
Ja w swo ą drogę, ty w swo ą idź,

Próżno mi, Haniu, o tobie śnić,
Ani ty mo a, anim a twó !

 , 
Na kwitnące , na abłoni

Słowik ǳwoni
Ptak, Dźwięk

Tak srebrzyście, tak miłośnie
O te wiośnie,

O młodości, o kochaniu…
Słyszysz, Haniu?…

  …
Wiatry zwiały
Ten kwiat biały

Z pachnące abłoni,
We mgle blade
Sto ą sady

I słowik nie ǳwoni.

Późnie , wcześnie ,
Sen się prześni,

Miłość, Przemĳanie, Łzy

I kochać przestanę…
— Pod powieką
Łzy mnie pieką,

Łzy niewypłakane!
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