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MARIA KONOPNICKA

Pszczoły

E , nie płonne nasze poty,
E , nie gorzkie plony pól,
Póki ró ten szczerozłoty
Miody życia niesie w ul!
Gdyć zapadły ściany chaty,
Gdy naǳie e kry e grób,
Na mogile posie kwiaty,
Z starych węgłów ule rób!
Stare węgły brzękną ro em
Nowych sił i nowych żyć,
A ty dla nich sercem swo em
W kwiaty ziemi słodycz syć!
I ten dobiegł do zawodu,
I ten wliczon w bratni ul,
Kto choć w edną kroplę miodu
Łzy przesączył swe i ból!
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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.

