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XX
Na kominie płomyczek się żarzy,
To popełznie odbłyskiem w głąb chaty,
To ozłoci wytarte e szmaty,
To wypocznie na e blade twarzy.

Ona sieǳi przy ogniu i marzy.
Pewno wiǳi skarb aki bogaty —

Bogactwo, Marzenie,
Tęsknota, Matka

Złoto, srebro, purpurę, granaty,
Aż się spo rzeć od blasków nie waży.

A, tak!… Wczora e skarbiec edyny
Wzięli z ręki i w obce go strony
Tak pognali, ak nie boże syny.

Syn, Żołnierz

ǲiś go wiǳi, a aki rzęsisty¹:
Ciemny mundur i kołnierz czerwony,
Żółty guzik i «zebel²» srebrzysty.

¹rzęsisty — tu: barǳo intensywny. [przypis edytorski]
²zebel — prawdopodobnie spolszczenie niemieckiego słowa Säbel: szabla. Syn bohaterki utworu został

wcielony do wo ska pruskiego zaborcy. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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