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KAZIMIERA ZAWISTOWSKA

Chciałabym z tobą poszedłszy…
Chciałabym, z tobą poszedłszy w zaświaty,
Wtulić się w asność akie ś białe chaty

Zaświaty, Wieś, Kochanek,
Miłość, Miłość silnie sza niż
śmierćI wszystkie słońcu skraǳione uśmiechy

Wpleść w miękkie złota e żytniane strzechy.
I w takie chacie odcięte od sioła¹,
Po ąc się ciszą rozlaną dokoła
I patrząc co ǳień na wsta ące zorze,
Czuć w duszy własne to Królestwo Boże
Wielkie miłości — i czuć przy swe głowie
Twą głowę, piękną ak młodość i zdrowie.
I zapomniawszy, czym wpierw było życie,
W zaczarowanym swe duszy błękicie
Prząść z nieskończone kąǳieli Wieczności
Nić promienistą Wiary i Miłości.

¹sioło — wieś. [przypis edytorski]
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