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ZǱISŁAW DĘBICKI

Płacz skrzypiec
Słychać płacz skrzypiec, żałosny, żałosny,
Jak łzy, co z oczu ukochanych płyną,
Jak łzy po dawno minionych dniach wiosny,
Jak łzy nad smutną złotych snów ruiną…
Słychać płacz skrzypiec… daleko gǳieś kona
Wśród brzóz żałobnie rozchwianych warkoczy…
Błyszczy na niebie srebrnych gwiazd korona,
Mgły się rozsnuły po wodne roztoczy¹…
Słychać płacz skrzypiec… z sianożęć² woń płynie,
Kwiaty zemdlone w białych rosach sto ą…
Skrzypce gǳieś łka ą o ciche goǳinie,
A smutek falą w duszę spływa mo ą…
Słychać płacz skrzypiec — daleki, daleki…
ǲiwna tęsknica bierze mnie w ramiona — —
Bywa mi zdrowa, ǳiewczyno, na wieki!
Płacz skrzypiec cichnie, urywa się, kona…
¹r z cz — tu: ogrom, coś co się szeroko rozpościera. [przypis edytorski]
cie (gw.) — sianokosy a. skoszona łąka. [przypis edytorski]
²sia
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

Muzyka, Smutek, Natura

