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Słucha ǳieweczko!
— Ona nie słucha. —
To ǳień biały! to miasteczko!
Przy tobie nie ma żywego ducha,
Co tam wkoło siebie chwytasz?
Kogo wołasz, z kim się witasz?
— Ona nie słucha. —
To ak martwa opoka
Nie zwróci w stronę oka,
To strzela wkoło oczyma,
To się łzami zale e,
Coś niby chwyta, coś niby trzyma,
Rozpłacze się i zaśmie e.
— „Tyżeś to w nocy? to ty Jasieńku!
Ach! i po śmierci kocha!
Tuta , tuta , pomaleńku,
Czasem² usłyszy macocha!…
Niech sobie słyszy… uż nie ma ciebie,
Już po twoim pogrzebie!
Ty uż umarłeś? Ach! a się bo ę!…
Czego się bo ę mego Jasieńka?
Ach, to on! lica two e, oczki two e!
Two a biała sukienka!
I sam ty biały ak chusta,
Zimny… akie zimne dłonie!
Tuta połóż, tu na łonie,
Przyciśnĳ mnie, do ust usta!…
Ach, ak tam zimno musi być w grobie!
Umarłeś, tak, dwa lata!
¹Motto wzięte z Szekspirowskiego am ta (akt I, scena ). [przypis redakcy ny]
² za m (z białorus.) — a nuż, może przypadkiem. [przypis redakcy ny]
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Miłość romantyczna,
Miłość silnie sza niż śmierć,
Szaleniec

Weź mię, a umrę przy tobie,
Nie lubię świata.
Źle mnie w złych luǳi tłumie:
Płaczę, a oni szyǳą;
Mówię, nikt nie rozumie:
Wiǳę, oni nie wiǳą!
Śród dnia przy dź kiedy… To może we śnie?
Nie, nie… trzymam ciebie w ręku,
Gǳie znikasz, gǳie mó Jasieńku?
Jeszcze wcześnie, eszcze wcześnie!
Mó Boże! kur się oǳywa³,
Zorza błyska w okienku.
Gǳie znikłeś! ach! stó Jasieńku!
Ja nieszczęśliwa!” —
Tak się ǳiewczyna z kochankiem pieści,
Bieży za nim, krzyczy, pada;
Na ten upadek, na krzyk boleści,
Skupia się luǳi gromada.
„Mówcie pacierze! — krzyczy prostota —
Tu ego dusza być musi.
Jasio być musi przy swe Karusi,
On ą kochał za żywota!”
I a to słyszę, i a tak wierzę,
Płaczę i mówię pacierze.
— „Słucha ǳieweczko!” — krzyknie śród zgiełku
Starzec, i na lud zawoła:
„Ufa cie memu oku i szkiełku,
Nic tu nie wiǳę dokoła.

Mądrość

— Duchy karczemne tworem gawieǳi,
W głupstwa wywarzone kuźni⁴;
ǲiewczyna duby smalone⁵ breǳi,
A gmin rozumowi bluźni”.
„ǲiewczyna czu e, — odpowiadam skromnie —
A gawiedź wierzy głęboko:
Czucie i wiara silnie mówi do mnie,
Niż mędrca szkiełko i oko.
Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Wiǳisz świat w proszku, w każde gwiazd iskierce;
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Mie serce i patrza w serce!”

³Pianie koguta miało płoszyć duchy, upiory itp. [przypis redakcy ny]
⁴W autograﬁe do tego wiersza dał poeta dopisek: „Ob. Rosp. w ǲien. Wileń.”. Miał na myśli rozprawę
Jana Śniadeckiego przeciw romantyczości, wydrukowaną w zeszycie „ǲiennika Wileńskiego” ze stycznia 
r. [przypis redakcy ny]
⁵ y ma on — głupstwa, brednie, rzeczy zmyślone, koszałki-opałki. Dubiel w staropolszczyźnie znaczył
tyle co: głupiec, prostak. [przypis redakcy ny]
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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.

 

 

Romantyczność



