


 

 

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.

MARIA KONOPNICKA

Pieśń sokołów
Mrokiem niegdyś i smutkiem nękany,
Nęǳniał sokół oślepły na kole,
ǲiś nad lasy o czyste i łany
Podniósł w słońce swe skrzydła sokole.

Już on nie chce być w klatce swe syty,
I zhańbiony żelaznem ogniwem,
Już zna wolne, szerokie błękity,
Już odetchnął powietrzem pól żywem.

Już nie będą go karmić chłopięta,
Z pańskie dłoni, z okruchów niewoli,
Ale ziemia nasyci go święta,
Co wywiodła ród ego sokoli.

Już nie będą mu grały te psiarnie,
Co na pańskie woǳone są smyczy,
Ale pieśń go swobody ogarnie,
Gdy wyleci swe szukać zdobyczy.

Nie z kapturem na oczach, nie ślepy,
Nie z rąk sługi w pstrokate oǳieży,
Wolny sokół w powietrze uderzy,
Targać szponem, bić ǳiobem w czerepy.

Nie dla pańskie uciechy i łaski,
Nie głaskany dłoniami płatnemi,
Wolny sokół wyleci w dnia blaski
Po swobodę, dla gniazda, dla ziemi.

Nie schowany w złociste obroży,
Nie na berle noszony przez knie e,
Wolny sokół wyleci w świt zorzy
Po swą wiarę, po swo e naǳie e.

Już mu skrzydeł nie przytną, nie zwiążą,
Już mu światła nie wyrwą z pod powiek.
Tam, gǳie duchy sokoły zakrążą,
Zrywa pęta i wolnym est człowiek.

Wraca , panie, w zamkowe podwo e.
Już łowiecka uciecha przerwana,
Wolny sokół zna drogi ǳiś swo e,
Leci w przyszłość i nie chce mieć pana!
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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.
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