


 

 

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
 

Przedwiośnie
Na dworze niby lato, niby eszcze zima,
Jeszcze świat, eszcze serce ak gdyby pod pleśnią —
Jeszcze się pierś wiośnianém uczuciem nie wzdyma,
Ptak się eszcze swobodną nie rozhulał pieśnią.
Pora wiośnie i dawno! a skądże to ǳiwo,
Że tak źle się rozwĳa i pączek, i trawa?
Leniwo bĳą pulsa, pieśń płynie leniwo,
Jest wiosna, ale czegoś wiośnie nie dostawa¹. Wiosna, Burza
I rzekł mi siwy starzec: «O, wiosna uż bliska,
Znam to, bo kopę wiosen miałem przed oczyma,
Lecz eszcze wiǳisz aspan: mgła zimowa ściska,
Póki grzmotu nie bęǳie, to i wiosny nié ma».
Ja kochanek spoko u trwożę się i blednę,
Kiedy burza zawy e, kiedy grzmot zatrzaska,
Rozedrą się w źrzenicach mo e oczy biédne,
Gdy w chmurze błyskawiczna zamży² się przepaska! —
Mnież się modlić o grzmoty⁇ a ednakże łono
Tak spragnione odetchnąć w wiośniané naturze.
O eżeli wam zimę zakończyć sąǳono —
Pośpieszcie czarne chmury i ogniste burze!

 kwietnia 

¹nie dostawa (daw.) — braku e. [przypis edytorski]
²zamżyć — zama aczyć; ukazać się niewyraźnie. [przypis edytorski]
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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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Zawaǳkiego i Węckiego, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Utwór powstał w ramach konkursu „Współpraca w ǳieǳinie dyplomac i publiczne ”, realizowanego
za pośrednictwem MSZ RP w roku . Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem
zachowania ww. informac i, w tym informac i o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o konkursie
„Współpraca w ǳieǳinie dyplomac i publiczne ”. Publikac a wyraża edynie poglądy autora i nie może
byc utożsamiana z ofic alnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Benson Kua@Flickr, CC BY-SA .
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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