


 

 

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
  

Parowóz
E zimne luǳiska, Germany, Brytany¹,
Sklecili parowóz z żelaza kowany,

Podróż, Czas, Kobieta,
Mężczyzna

Popchnęli go siłą ukropu i węgli,
I myślą, że wielkié mądrości dosięgli.
I eszcze się akieś Niemczysko mozoli,
I eszcze złorzeczy, że eǳie powoli.

Nas tuta na Litwie odległość nie nuży,
Odkryliśmy sposób pośpieszne podróży
Bez pary, esienią, przez drogi popsute,
Przelecieć trzy mile za edną minutę,
Nie ważneż² odkrycie?

O zimni wy luǳie!
Odkry ę wam sposób, opowiem o cuǳie:
Gdy chcecie mieć podróż i prędką, i słodką,
Usiądźcie ze młodą i kraśną³ szczebiotką,
Niech zginą z pamięci kłopoty i cele,
A wpuśćcie do serca niewinne wesele,
I dumkę niewinną — nieznacznie… nieznacznie…
Oblicze skraśnie e i tętno bić zacznie,
A oddech swobodny tak pierśmi poruszy,
Jak gdyby wam anioł zestąpił do duszy;
Wzrok strzeli iskrami… od słowa do słowa,
Popłynie serdeczna i żwawa rozmowa:
Więc gwarzcie, szczebioczcie, niewinni ak ǳieci,
A mila i chwila piorunem uleci.

paźǳiernik 

¹Brytany — mieszkańcy Wielkie Brytanii. [przypis edytorski]
²nie ważneż — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy nie ważne. [przypis edytorski]
³kraśny — piękny. [przypis edytorski]
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