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ADAM ASNYK

[Kiedym cię żegnał…]
Kiedym cię żegnał, usta me milczały¹
I nie wieǳiałem akie słowo rzucić,
Więc wszystkie słowa przy mnie pozostały,
A serce zbiegło i nie chce powrócić.

Tyś powitała znów swó domek biały,
Gǳie ci słowiki będą z wiosną nucić,
A mnie przeǳiela świat nieszczęścia cały,
Dom mó daleko i nie mogę wrócić.

Tak mi boleśnie, żem odszedł bez echa,
A ednak lepie , że żadnem wspomnieniem
Twych asnych marzeń spoko u nie skłócę,

Bo tobie utrznia życia się uśmiecha,
A a z gasnącym żegnam cię promieniem
I w ciemność idę i uż nie powrócę.



¹Kiedym cię żegnał, usta me milczały… — dla Anieli Gruǳińskie . [przypis autorski]
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