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ANNA LIBERA (ANNA KRAKOWIANKA)

Pragnienie serca
(Na nutę Krakowiaka)

Bławatki we zbożu — stokrotki na błoniu¹,
Skowroneczek świtem² po powietrzu ǳwoni,

Kwiaty, Ptak

I cóż mi po kwiatkach, nie chcę ich na wianki,
Bom ci eszcze mały i nie mam kochanki³,
Że nie mam kochanki, wcale e nie żądam, Broń
Tylko na szabelkę miłośnie spoglądam, Patriota, Wo na, Żołnierz
Ją do serca tulę, obe mu ę czule,
Za tysiąc ǳiewoi ona mi obstoi⁴.
Nie chcę i skowronka, ażeby mi śpiewał,
Lecz chcę, żeby mi wiatr chorągiewką wiewał
I szumiał po błoni tętent w tysiąc koni,
Trąby z armatami grały nad uszami.

¹błonie — łąka. [przypis edytorski]
²świtem — ǳiś: o świcie. [przypis edytorski]
³kochanka — tu: ukochana. [przypis edytorski]
⁴Za tysiąc ǳiewoi ona mi obstoi — Zastąpi mi tysiąc ǳiewcząt. [przypis edytorski]
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