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EDWARD SŁOŃSKI

Ani ja chciałbym
Ani a chciałbym na niebieskie szlaki
Na orlich skrzydłach wzbĳać się do słońca,

Ptak, Wolność

Ani a chciałbym ak wędrowne ptaki
Lecieć w dal asną i lecieć bez końca…

Ani a chciałbym kroplą srebrne rosy
Znikać o świcie w promieniu słonecznym
I znowu spadać na pszeniczne kłosy,
Lub złotą gwiazdą błąǳić w szlaku mlecznym…

Ani a chciałbym melody ną pieśnią
W tęskliwych tonów unosić się wirze

Obraz świata

Ponad tą świata stuwiekową pleśnią,
Ponad cmentarzów chwie ące się krzyże;

Bo tam pomięǳy gwiazdami złotemi¹,
Śród chmur edwabnych czaroǳie skie przęǳy,

Ziemia

Wiecznie bym tęsknił do te szare ziemi,
Wiecznie bym tęsknił do te ziemskie nęǳy.

¹złotemi — ǳiś popr.: złotymi. [przypis edytorski]
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