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Sonet XVI. Dobranoc
Dobranoc! uż ǳiś więce nie bęǳiem bawili,
Niech snu anioł modrymi skrzydły¹ cię otoczy,

Rozstanie, Kochanek

Sen, Noc
Dobranoc, niech odpoczną po łzach two e oczy,
Dobranoc, niech się serce poko em zasili.

Dobranoc, z każde ze mną przemówione chwili,
Niech zostanie dźwięk akiś cichy i uroczy,

Dźwięk, Słowo

Niecha gra w twoim uchu, a gdy myśl zamroczy,
Niech się mó obraz sennym źrenicom przymili.

Dobranoc, obróć eszcze raz na mnie oczęta,
Pozwól lica — Dobranoc! — chcesz na sługi klasnąć?
Da mi pierś ucałować — Dobranoc, zapięta.

— Dobranoc, uż uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć.
Dobranoc ci przez klamkę, — niestety! zamknięta!
Powtarza ąc: dobranoc! nie dałbym ci zasnąć.

¹skrzydły — ǳiś popr. N. lm: skrzydłami. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
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