


 

 

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

ADAM MICKIEWICZ

Pierwiosnek
Z niebieskich na rańszą piosnek
Ledwie zaǳwonił skowronek,
Na rańszy kwiatek pierwiosnek
Błysnął ze złotych obsłonek.


Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie,
Jeszcze północ mrozem dmucha,
Z gór białe nie zeszły pleśnie,
Dąbrowa eszcze nie sucha.

Przymruż złociste światełka,
Ukry się pod matki rąbek,
Nim cię zgubi śronu ząbek
Lub chłodne rosy perełka.


Dni nasze ak dni motylka,
Życiem wschód, śmiercią południe;
Lepsza w kwietniu edna chwilka
Niż w esieni całe grudnie.

Czy dla bogów szukasz datku,
Czy dla druha lub kochanki,
Upleć wianek z mego kwiatku,
Wianek to bęǳie nad wianki.


W podle trawce, w ǳikim lasku
Urosleś, o kwiatku luby!
Mało wzrostu, mało blasku,
Cóż ci da e tyle chluby?

Ni to kolory utrzenki,
Ni zawo e tulipana,
Ni lilĳowe sukienki,
Ni róży pierś malowana.

Uplatam ciebie do wianka;
Lecz skądże ufności tyle!
Przy aciele i kochanka
Czy cię powita ą mile?
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Powita ą przy aciele
Mnie, wiosny młode aniołka;
Przy aźń ma blasku niewiele
I cień lubi ak me ziołka.

Czym kochanki goǳien rączek,
Powieǳ, niebieska Marylko!
Za pierwszy młodości pączek
Zyskam pierwszą… ach! łzę tylko.
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