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Szczęście
  

«Szczęścia! szczęścia!» luǳie krzyczą edni za drugiémi,
Rozebrali wszystkie złoto, wszystką chwałę ziemi,

Szczęście

Każdy szuka swego szczęścia, ile tylko może;
I a sta ę do poǳiału… i a ǳiécię Boże!
Mnie nie trzeba waszé cześci¹ i waszego złota,
Alem przecię brat wasz luǳie, nie błędny sierota,
Gońcie zdrowi, co kto złowi, mego nie weźmiecie —
Bo i mnie się trochę szczęścia należy na świecie.
Lubię marzyć, lubię bu ać, ale marzę skromnie —
Mało trzeba, aby szczęście zawitało do mnie,
Trochę słońca, trochę życia, to mi dusza wskrześnie,
Trochę ciszy, trochę wczasu, to ułożę pieśnie.
Trochę serc, co by spoić z mé piersi oddechem,
Czasem łezką, czasem dumką albo pustym śmiechem,
Skromne cele — ach! niewiele pożądam ak ǳiecię —
Lecz i mnie się trochę szczęścia należy na świecie.

Kładę rękę na me czoło, na mą pierś niebogą,
Nié mam myśli, nié mam uczuć co rumienić mogą,
W mo é myśli, w słabé myśli, ży e luǳkość sama,
W mo ém sercu rad bym zmieścić cały ród Adama —
Ale luǳie, na me skronie kładą wieniec z cierni,
Jeden myśli me zabĳa, drugi serce czerni,
Za co? za co tak mi płacą; am niewinien przecię,
A i mnie się trochę szczęścia należy na świecie.

Gdy chcę śpiéwać, wnet zahuczy akiś grom złowieszczy,
Gdy chcę dumać, tłum niesforny ponad głową wrzeszczy,
Gdy utrzenka błyśnie sercu, czoło się wygłaǳi,
Oni karać mię za szczęście, kamienować raǳi —
Tłumy szyǳą, żem zaniechał poziomych korzyści, Korzyść
O! nie po mie czystych chęci kto się nie oczyści!
Ja wam w drogę za ść nie mogę, wy idźcie gǳie chcecie,
Lecz i mnie się trochę szczęścia należy na świecie.

Należy mi trochę szczęścia takiego, ak ro ę,
Za niewinne pieśni mo e, za cierpienia mo e,
Poszanu cie mo ą ciszę, kiedy pieśń sposobię,
Złoto wasze, chwałę waszą zachowa cie sobie.
Wierzcie w czystość mo é duszy, nie złorzeczcie tyle,
Kiedy sercu znękanemu dam folgę na chwilę,

¹cześci — ǳiś forma D.lp: czci. [przypis edytorski]
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Zniosłem wiernie wasze ciernie, a gǳież mo e kwiecie?
Wszak i mnie też trochę szczęścia należy na świecie.
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