


 

 

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.

WŁADYSŁAW SYROKOMLA
  

Do ***
Z pałaców sterczących dumnie
Znĳdź¹, piękna, do mo e chatki,

Miłość, Bieda, Kochanek

Tylko zabierz swe manatki,
Bo hołotę² zna ǳiesz u mnie.

Święte pustki wszęǳie, wszęǳie,
Ale nie marz nic o chlebie,
Bo kochanek wierny ciebie
Czułościami karmić bęǳie.

Z rana ci wianek uplotę,
Na obiad dam szmer strumyka,
Na wieczerzę śpiéw słowika,
A na noc marzenia złote.

A gdy cię dumanie czyste
W niebieskie sfery uniesie,
Przez otwory w mo é strzesie³
Obaczysz niebo gwiaźǳiste!



¹znĳdź (daw.) — ze dź. [przypis edytorski]
²hołota — gołota; bieda. [przypis edytorski]
³w strzesie — ǳiś popr. forma Msc.: w strzesze; strzecha: słomiane pokrycie dachu chaty wie skie . [przypis

edytorski]
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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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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.
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