


 

 

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-
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pieśń o niedobrej burzy
O zaszumiały chmiele winogrady
ponuro ponuro

Burza

kiedy sypnęło lazurowym gradem
za górą

o i pomknęły nadobne panienki
po ługu po ługu
zsunął się wężyk srebrzysty maleńki
po pługu

o malowany panie muzykancie
zła chwila zła chwila
uż się most z pawiem na młynowym stawie
przechyla

o w siwe burzy opadało kwiecie
i liście i liście
użci pług w kuźni młotkami bĳecie
ogniście

o malowany panie muzykancie
umyka umyka
śmierć two a błyszczy na stalowym kancie
ak mika

o skrzypki skrzypki z samorodne lipki
zakwilą zakwilą¹
długo się będą osmucały chmiele
tą chwilą

nie chciałeś panie kudłatym kowalom
uwierzyć uwierzyć
głowa pod mostem nad nią wody welon
uż bieży

organy gra ą panieneczki łka ą
pług ǳwoni pług ǳwoni

Muzyka

czy bęǳiesz w ra u czy ty bęǳiesz w ra skie
koronie

e malowany panie muzykancie po coś
grał z gradem grał z gradem

¹zakwilić — zapłakać. [przypis edytorski]
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nie lepie było kochać skrzypki nocą
choǳić srebrnego wężyka śladem

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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