


 

 

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***. Odpowiedź na prośbę o na-
pisanieGawęd


O! przebacz, że mi ǳisia konceptu nie starczy,
Tworzyć nowe gawędy i nowe obrazy;

Poeta, Chłop, Poez a,
Ziemia

Mó umysł tak nieżyzny ak grunt gospodarczy,
Nie roǳi bu nych plonów wciąż po kilka razy.

Ja myśli ako grunta na trzy zmiany ǳielę,
Naprzód żyto się roǳi korzystnie, bogato,
Potém drobna arzyna, bławatki i ziele,
Na koniec myśl na ugór puszczam całe lato.

Ja słyszałem o waszych cudach płodozmianu,
Ale nie chcąc wysilać mą skibę poparną¹,
Wolę staroświeckiego pilnować się planu.

Bo eśli agronomiąc mądrze i z wysoka,
I gruntu nie ulepszę, i zmarnu ę ziarno,
Zginie z głodu i pracy pegaz-bronowłoka².



¹poparny — podwó ny; poǳielony na dwa a. występu ący w parach. [przypis edytorski]
²bronowłoka — włóczący bronę; przen.: pracu ący przy uprawie roli ( ak wół a. koń roboczy). [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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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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