


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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GUSTAW EHRENBERG
    

Gminna ochota
Jeśli cię kiedy płaska salonów rozmowa
Lub gwar kłamany asnych panów znuǳi,
Bracie! chodź ze mną mięǳy gminnych luǳi,
Szczéry tam uśmiéch, nieobłudna mowa.
Bo gminny człowiek czy gniewem się żarzy,
Czy w przy acielskie obe mie ramiona,
Zawsze mu widno z ruszenia i z twarzy,
Że to mówi, co myśli — co myśli, wykona.
A gminna ǳiewica gdy ci się zaśmie e,
I gdy przysięgę powtórzy rumieńcem,
Możesz, o bracie! mieć pewną naǳie ę,
Że uż się z innym nie bawi młoǳieńcem;
I w chwilę potém, ak się zarumieni,
Nie drwi z twych przysiąg i z twoich płomieni.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
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