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

JERZY ŻUŁAWSKI

Nie warto…
Nie warto marzyć! Snów uż i marzeń bezczynnych
w twardego życia walce zamarła epoka:
luǳkość, syta uż ba ań i kwileń ǳiecinnych,
innego żąda śpiewu, innego proroka!

Zwątpienie

Nie warto marzyć! ǲisia liryczną uż pieśnią
nie wzruszysz serca, w duszy nie wzniecisz płomienia;
umilkli trubadurzy — starą rǳawe pleśnią
strzaskawszy lutnie, martwe urwali pół-pienia…

Poeta

Nie warto… Jeśli czasem nieśmiała piosenka
przypomni nutę starą, zǳiwieni słuchacze
nie po mą dźwięku, szyǳąc nad pieśnią bole ą…
Nie warto… Wiem to dobrze — a ednak gdy ręka
uderzy w struny, lutnia mi kwili i płacze,
miłości piosnki stare dla ciebie się sie ą!…
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

