


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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WŁADYSŁAW SYROKOMLA
  

Co się przyśni
Jeszcze chwilka, o ǳiewico!
Na dobranoc oczkiem błyśnĳ,

Sen

Niech cię słodkie sny pochwycą,
Co się przyśni, to przyciśnĳ!

Może piesek ulubiony,
Kosz cukierków albo wiśni,
Może aśnie oświecony,
Co się przyśni, to przyciśnĳ!

Może eńcy staré daty,
Podagryczni, lecz korzystni,
Może kwiaty lub dukaty,
Co się przyśni, to przyciśnĳ!

Może zbro ny but w ostrogi,
Może nawet ci się wyśni
Ten co drogi, lecz ubogi,
Co się przyśni, to przyciśnĳ!

Bal czy chatka, którą marzą
Wierszokleci nierozmyślni,
Lub źwierciadło z własną twarzą,
Co się przyśni, to przyciśnĳ! —

Gdy otworzysz piękne oczy,
Snów z pamięci nie rozpryśnĳ,

Sen, Proroctwo, Wierzenia

Bo w nich bęǳie sen proroczy.
Co się przyśni, to przyciśnĳ!
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