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Przyjaciołom wieszcza wydawca
Póki choǳił mięǳy nami, kochaliśmy go, i miłość ta coǳień wzrastała; bo ileżto doznawaliśmy słodyczy i przyjemności w jego towarzystwie, a jak chciwie i z jaką roskoszą
słuchało się jego pienia, które i zmysł słuchugłaszcze, i uczucie błogością napełnia, i myśl
oprowaǳa po nieskończoności przestworze!
Od ǳiesięciu lat zstąpił pod ziemię…‥ gęśl zamilkła; i czy się kiedy ozwie, Bóg tylko
wié! Dla nas tedy pociechą po stracie serdecznego druga, prócz naǳiei milszéj przyszłości,
jedynie te dźwięki, ale dźwięki, w których się cały ówczesny duch narodu dobitnie wyraża.
Wtedy w istocie tak się czuło i tak się myślało. Źle czy dobrze, mniejsza o to teraz, bo
o tém tylko poźni potomkowie nasi sprawiedliwie będą mogli wyrokować; dość, że on
tylko to po swojemu wypowiadał, co wnętrze narodu w sobie mieściło, a zatém dźwięki
te są listkiem z księgi ǳiejów życia roǳinnego.
Styczeń  r.

Ten utwór nie jest objęty majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony jest dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlegają prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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es rzyj o e e ry
Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego ǳiałającej na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publicznej przechoǳi twórczość kolejnych autorów. ǲięki Twojemu wsparciu bęǳiemy
je mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwój Wolnych Lektur: Fundacja Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspierając zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundacji.

