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Słonecznik i fiałek
Jeden wielki, drugi mały:
Słonecznik wzrostem wspaniały,

Pozyc a społeczna, Wolność,
Światło

Fĳałek skromny postacią, Kłótnia
Jak to bywa mięǳy bracią,
Na koniec się powaǳili¹.
O co?… Raz w raz² z sobą byli:
A być razem, a być w zgoǳie
Ciężko nawet w ednym roǳie.

Szło o słońce, a hardy z swo ego nazwiska,
Ten, co askrawym blaskiem się połyska

I za słońcem się obraca,
Garǳił drugim, iż się zwraca³
I kry e pomięǳy trawą.
Gdy więc nań powstawał żwawo,
Rzekł fi ałek: «Miły bracie,
Żal mi cię, gdy patrzę na cię. Chociaż aśnie oświecony,
A a do blasku niezdolny,
Twó zwrot ednak przymuszony;
Ja w ukryciu, ale wolny».

¹powaǳić się — pokłócić się. [przypis edytorski]
²Raz w raz — raz po raz, tu: stale. [przypis redakcy ny]
³się zwraca — tu: odwraca się, kry e przed słońcem. [przypis redakcy ny]
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