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WACŁAW ROLICZ LIEDER

Wierzba na pustkowiu
Opuszczały mnie myśli ako wyro one
Pszczoły, kiedy o mieǳę¹ przenoszą osadę;
Opuszczali mnie luǳie ak błogosławione
Ptaki, skoro podróżną odbyły naradę;
Opuszczały marzenia ako suchotnika²
Naǳie a, przy wyżółkłym słońcu paźǳiernika.
Nie płaczę: mam na sercu hardość, co się kwieci
Jak szczycąca się czaszek tysiącem demesza³;
Sam sto ę w polu życia, a nade mną świeci
Księżyc, i nic nie trapi mię i nie pociesza,
Bo czytam, ak w magiczne księǳe, w gwiezdnym niebie:
Rychło przy ǳie ǳień, w którym opuszczę sam siebie.

¹ ie a — pas ziemi nieuprawne ciągnący się wzdłuż dwóch pól i odǳiela ący e. [przypis edytorski]
²su otnik — gruźlik. [przypis edytorski]
³ e esza a. e eszka — krzywa szabla damasceńska. [przypis redakcy ny]
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