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Wiersz ten ci święcę…
 .  [ ] -

Wiersz ten ci święcę¹, aby — eśli los ma zdarzyć,
Iż szczęśliwie, ak okręt wichrami goniony,

ImięPamięć, Poez a, Okręt,
Wiatr, Wspomnienia

Imię mo e epoki do ǳie oddalone ,
I na dźwięk ego w wieczór mózgi będą marzyć,

Pamięć two a ak baśnia mgłami osłoniona,
Nużyła czytelnika, ciągle w pieśniach gwarząc,
I bratnim się, mistycznym ogniwem ko arząc
Ze mną — na hardych moich rymach zawieszona;

O wyklęta! ty, które okrom² mnie — o biada!
Od piekieł do Nieb szczytu nikt nie odpowiada!
Ty, co ak cień szlak znaczysz ślady znikomymi,

Depcząc stopą leciuchną, spo rzeniem wesołem
Głupców, co cię zwą gorzką, ty z oczy smolnymi³
Posągu, ty Cherubie⁴ mó z mieǳianym⁵ czołem!

¹święcić — poświęcić coś komuś. [przypis edytorski]
²okrom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
³smolny — czarny, ciemny. [przypis edytorski]
⁴cherub — a. cherubin; roǳa anioła sto ącego wysoko w hierarchii niebieskie , t . przebywa ącego na bliże

Boga. [przypis edytorski]
⁵mieǳiany — czerwonozłoty. [przypis edytorski]
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