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.
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Do romantyka
Edmunda Wasilewskiego
Improwizacya
Wieszczu, twórco, przy acielu,
Próżnych marzeń porzuć świat!
Wierz mi bracie, marzycielu,
Pożału esz młodych lat.
Gdy chcesz śpiewać, to myśl two ę
Nad Krępaku wystrzel szczyt,
Śpiewa braciom bratnie bo e,
Gwiazdy spyta o ich byt.
Wieszcz kra owi winien lutnię,
Więc dla ludu lutnia twa,
Nie rozpacznie, nie tak smutnie,
Krwawy takt niech bo om gra.
Ty ku edné tam ǳiewczynie,
Przepłaku esz noce, dnie,
Ciągle o róży, malinie,
A nie myślisz o nas, nie!
Jam kiedyś pisał sonety
Takie czułe, że aż strach;
A w każdym wierszu: niestety!
A w końcówce każdé : ach!
Ale ǳiś miłość ǳiéwczęcia
Mało uż za mu e mnie;
Miłość, ak cacko ǳiécięcia,
Już wspominam chyba w śnie.
Bo miłość cackiem dla duszy,
ǲiéwczę różą, kwitnie ǳień,
I na chwilkę serce wzruszy,
I przeminie ako cień.
Wypędź z serca, marzycielu,
Niewieściego czucia szum,
Dźwięki bez duszy, bez celu,
I niepłodnych westchnień tłum!
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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