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Zaproszenie do podróży
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Siostrzyczko, pieszczotko,
Ach pomyśl ak słodko

Podróż, Marzenie,
Kochanek

Daleko odlecieć nam razem!
Pierś czuciem otwierać,
I żyć, i umierać

W tym kra u, co twym est obrazem!

Ach, słońca tam mgliste,
Ach, nieba tam dżdżyste

Oko, Łzy

Mó umysł czaru ą niezmiennie
Potęgą zdraǳiecką
Twych oczu, o ǳiecko,

Zza łez, co tak błyszczą promiennie.

Tam zawsze ład, piękno, przepychy —
I rozkosz, i spokó trwa cichy.

Sprzęt lśniący, pieszczony,
Lat ręką głaǳony,

Dom, Marzenie

Ozdabiałby nasze schronienie —
A w ambry¹ wyziewy
Na rzadsze nam krzewy

Mieszałyby lube swe wonie.

Sklepienia tam cenne,
Zwierciadła bezdenne

Wraz z Wschodu świetnością godową —
Do duszy przez życie
Szeptałyby skrycie

Je znaną, roǳoną e mową.

Tam zawsze ład, piękno, przepychy
I rozkosz, i spokó trwa cichy.

Pó dź, patrz na kanale
Śpią statki niedbale

Okręt, Morze, Marzenie

Włóczęgi wód toni rozległe ;
ǲiś na twe skinienie,
By każde życzenie

Twe spełnić — z mórz krańców się zbiegły.

¹ambra — substanc a pochoǳenia oǳwierzęcego (wytwarza ą ą wieloryby, prawdopodobnie wskutek nie-
strawności; po wydaleniu można ą znaleźć na wybrzeżu) tradycy nie wykorzystywana do produkc i perfum.
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Gdy słońce ucieka,
To zaraz obleka

Wieczór, Światło

Fioletem i złotem błyszczącym
Gród, pola, kanały;
I oto świat cały

Usypia w tym świetle gorącym.

Tam zawsze ład, piękno, przepychy
I rozkosz, i spokó trwa cichy.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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