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Do Justyny
Drzewa! wyście małe były,
Gdym się rozkochał w Justynie,
ǲisia ście się rozkrzewiły:
Gałąź wasza chłodem słynie.
Insze mi uż owoc dały,
Com e w drobnem ziarnku saǳił,
Na szczęście mo e zuchwałe .
Drzewa! Jakżem a się zdraǳił!…
Ona mnie dotąd nie kocha
Choć e wzgardy znoszę skromnie
Trzyma mnie, że est nie płocha,
Martwi, że nie dba i o mnie.
Justyno, mo a Justyno!
Patrz ak mam usta spieczone!
Jak z oczu moich łzy płyną!
Ach!… ty nie patrzysz w tę stronę!
Przystąp eno ku mnie bliże ,
Bo wy czasem i leczycie:
Ta się choroba choć szerzy,
Je zaraza est na życie.
Nie wiesz, co miłość kosztu e!
Jak ogień wnętrzności trawi
Jak rǳa żelazo zmocu e
I raz głęboki zostawi.
Skłonność two a do litości,
Głośna w okolicy całe ;
Same nie zna ąc miłości
Ranisz mnie, chociem zbolały.
Kiedyś tak w uporze trwała,
Otóż a cię odstępu ę!…
Ach! tyś łaskawie spo rzała…
Nie wierz mi, a to żartu ę.
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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 .
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