


 

 

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-
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STANISŁAW WYSPIAŃSKI

Wierszyk wakacyjny¹
(Do Leona Stępowskiego²)

I cóż, kochany Panie Leonie,
czy byłeś Pan uż w lesie?

Natura

czyś wiǳiał ak się pasą konie?
słyszałeś ak gęś drze się?

Po stawie ak pływa ą kaczki,
i zboże ak chwie e się,
modre bławaty, krasne maczki,
puch ak się z wichrem niesie?

Czyliś oddychał uż edliną³,
pod sosną czyliś dumał,
czyliś zapoznał się z gaǳiną,
i z wierzbą się pokumał?

Czyś dopadł gǳie, ak sroka skrzeczy,
w oborze bydło ryczy? —
czyś znalazł wszystkich kopę rzeczy.
które mieć dusza życzy?

Czyś wiǳiał pawia na ogroǳie,
pod chatą ǳieci płowe?
czyś pochylony stał ku woǳie,
na fale patrząc nowe?

Na fale patrząc, ak kołu ą
gdy wodne muchy kroczą,
ak żaby na się nawołu ą,
stąpisz — a w topiel skoczą?

Czyliś odnalazł w leśne głuszy
tych świerków kilkunastu,
ten czar, co Polskę buǳi w duszy?
czy tęsknisz uż ku miastu?

Czyś się przypatrzył na obłoki,
ak płyną wiecznie świeże?
czyś uż est młodszy o te roki,
które ci smutek bierze?

¹Wierszyk wakacyjny — wiersz ten est właściwie listem i był ogłoszony przez adresata w „Nowe Reformie”
w r. . [przypis redakcy ny]

²Leon Stępowski (–) — przy aciel Wyspiańskiego, artysta krakowskiego teatru. Wyspiański lubił
słuchać ego opowiadań i wprowaǳił go do Wyzwolenia ako „Starego Aktora”. [przypis redakcy ny]

³jedlina — zaga nik odłowy; gałęzie odły. [przypis edytorski]
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Czy się uż czu esz odmłoǳony,
ak chłopiec, ak młoǳieniec?
obok żywiołów, ǳieci, żony,
czu esz się pan, czy eniec?

Czyliś oǳyskał uż swobodę
i myśl, tę myśl pogodną

Radość, Młodość

i chęć tych dążeń, co są młode,
bo dusza tych est głodną?

Czyli, gdyś w lesie legł na krzewach,
czy ścieżką kiedyś choǳił,
czyś poznał el po ich śpiewach,
bóg leśny czy cię zwoǳił?

A gdyś to wszystko uż przeczytał,
gdyś wszystko uż zrozumiał,

List

to rozważ, żem Cię listem witał,
ak myślę, akem umiał.

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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