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Ach, ponad stawy, ponad doliny,
Nad góry, lasy, chmury i morza,

Natura, Podróż

Aż poza słońce, za eter siny,
Za sfer gwiaźǳistych dalne przestworza —

Bu asz, mó duchu, zwĳasz się w koło,
Jak dobry pływak gdy fale noszą.

Duch, Wolność, Morze

Bezmierną głębię bruźǳisz¹ wesoło
Z niewysłowioną, męską rozkoszą.

Leć! niech cię wyższa sfera otoczy,
Oczyść w nie skrzydła, rzuć brudne męty,
I asny ogień górnych przezroczy
Pĳ — ako nektar czysty i święty.

Ach ponad nudy, ponad zgryzoty,
Którymi życie ak mgłą się zmąca,

Nuda, Cierpienie

Marzenie, Ta emnica,
Wolność, Szczęście, LotSzczęsny, kto wzbił się śmiałymi loty,

W pogodne kra e światła i słońca;

Kto ak skowronek myślą w lazury
Wylata rankiem pełen swobody;

Ptak, Natura

Kto zdoła spo rzeć na życie z góry,
Po ąć szept kwiatu, mowę przyrody!

¹bruźǳić — tu: robić bruzdy, marszczyć wodę. [przypis edytorski]
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