


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

WŁADYSŁAW SYROKOMLA
 

Do ***
Ty mię nie kocha , bęǳie nam swobodnié
Modlić się wza em ako przy aciele,

Miłość, Przy aźń, Kobieta,
Mężczyzna

Na co nam miłość? a swobodny od nié ,
Bez zgryzot serca twe losy poǳielę.
Chcę ciebie wiǳieć i cieszyć się głośno,
Ścisnąć twą rękę nie drażniąc nikogo,
Nie ątrząc czy ąś źrzenicę ukośną ,
Wyznać otwarcie, że mi esteś drogą.
Chcę w twoich chwilach smutku i niedoli
Czuwać nad tobą i westchnąć głęboko,
Śmiało zapytać: «ach! co tobie boli?»
I łzy twe otrzeć i rozchmurzyć oko.
Na mo é droǳe, gǳie cierniska dosyć,
Gdy mię zarani latorośl kolczata,
Chcę głosem pewnym o ulgę poprosić,
«Śpiesz przy aciółko poratować brata!»
Wtedy się two ém podeprę ramieniem,
Bez bicia serca, radośnie i zimnie,
Świat się nie zgorszy, my nie zarumienim,
Choć a przy tobie, choć ty bęǳiesz przy mnie. —
Niech drogę życia wraz z tobą przechoǳę,
A kiedy podróż ukończy się słodka,
Niech oko nasze na ubiegłé droǳe
Żadnych wyrzutów sumienia nie spotka.
Dręcząca miłość czyż dla nas zapewni
Ufné , niewinné przy aźni rozkosze?
Bądźmy ak bracia, przy aciele, krewni,
Na co nam miłość? — nie kocha mię proszę.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syrokomla-rymy-ulotne-do
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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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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
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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