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MARIA KONOPNICKA

Sokół
Poczerniało niebo,
Poczerniało pole;
— A gǳie lecisz, odlatu esz,
Siwy mó sokole?

Czy lecisz za góry,
Czy za morze sine,
Za tem słonkiem, za tem złotem,
W weselszą gościnę?

Weselszą gościnę
Zna ǳiesz sobie wszęǳie;
Lecz za cichą wioską naszą
Tęskno tobie bęǳie.

Co spo rzysz za siebie,
To serce zasmucisz,
Aż się z nową wiosną do nas
I do gniazdka wrócisz.

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
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