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Serce Anny
Serce Twe est ak klatka mała i różowa,
W które paluszkach perła i słowik się chowa.
Od perły serce płonie, sta e się prze rzyste —
Słowik przez nie spogląda, ak przez szkiełko czyste,
I wiǳąc na różowo świat, niebo i luǳi,
Przelewa drżącą perłę w garǳiołku i stuǳi.
Lecz edna perła roǳi pereł coraz więce ,
Coraz ciaśnie est w sercu i coraz goręce ,
Więc słowik z trwogi woła, że świat się zapalił,
Lecz głos mu się w garǳiołku perli¹ i krysztali²,
I ęzyczek ak kropla spada rubinowa
Od pragnienia napoły³ blada i różowa.
I słowik, tonąc w perłach gorącego trunku,
Główką, boleśnie zgiętą, przyzywa ratunku.

¹perli — tu: po awia się w formie pereł, kropli. [przypis edytorski]
²krysztali — zamienia się w kryształ. [przypis edytorski]
³na poły — tu: w pół. [przypis edytorski]
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