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WACŁAW ROLICZ LIEDER

Na balu
Ty mnie nie kochasz — mówiła z goryczą,
Chłodnym wachlarzem muska ąc pierś białą —
W ciągłe szermierce twe myśli się ćwiczą,
Chcesz kra i siebie okryć piękną chwałą.
Nigdy na ustach twych wyraz nie siada
Kocham! Miłu esz, zaprawdę, ułomnie;
Ktoś mi cię z ramion powoli wykrada,
O wszystkim myślisz — wszystkim! — oprócz o mnie.

Miłość

Nie kochasz! Gdybyś mię bowiem miłował,
Mowa twa byłaby kochaniem dźwięczna,
Uśmiech ust moich wzrokiem byś całował,
Pachnąc wciąż dla mnie ak róża miesięczna.
— Pani! u stóp twych nabożną myśl kładę,
Ale mam duszę smutkami okolną¹;
W oczu twych dwó ną² patrza ąc ple adę³,
Myślę, że przecież mi kochać nie wolno!
Da mi O czyznę, da prawa Człowieka,
Rozumne myśli w Polsce panowanie, —
A zniknie upiór, co miłość urzeka,
Szczęśliwy, oddam ci się na kochanie.
Wtenczas na serca two ego ołtarzu
Złożę tę miłość, co cuda wytwarza… —
A ona rzekła, twarz kry ąc w wachlarzu:
— Jak mię ten człowiek strasznie upokarza!

¹okolny — tu: okolony, otoczony; por. okalać: utworzyć obwódkę, otok wokół akiegoś przedmiotu. [przypis
edytorski]
²dwójna — podwó na. [przypis redakcy ny]
³plejada — skupienie gwiazd. [przypis redakcy ny]

Poświęcenie

O czyzna

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.
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