


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Znowu do romantyka
(.  )

Bracie w pieśniarskim zawoǳie,
Werterowskich snów aniele!
Sny twe, ako piasek w woǳie,
Jak zgasła iskra w popiele,

Miłe, ładne, fantastyczne,
Lecz bez myśli, lecz bez ducha;
Chociaż ładne, chociaż śliczne,
Martwych pieśni któż posłucha?

Kobiéce westchnienia, żale,
Zmiękcza ą serce młoǳieńca,
Da ą ciernie zamiast wieńca,
I grób kopią ego chwale!

O! nie ganię a miłości,
To cacko tak ślicznie mami;
Ale za co w dniach młodości
Miłość skrapiać mamy łzami?

Lubych ócz o szczęście pytać,
Bawić się z ładnym warkoczem,
Z lubych ustek oddech chwytać,
Karmić się czuciem uroczém;

Harmonĳnie serca splatać,
Kiedy luba spo rzy na cię,
Z é ustami usta bratać,
Oto miłość, panie bracie!

Nikłą est miłość ǳiéwczęcia;
Lecz luǳkość kochać serdecznie,
Rzucić się w braci ob ęcia,
Ach taka miłość trwa wiecznie!

O! gdyby los, szachra stary,
Kochankę wskazał nam nową,
Zamiast niewieścié gitary
Zagrał nam w trąbkę bo ową!
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
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zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
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Okładka na podstawie: a break, ingrida danieliute@Flickr, CC BY .
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 .
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