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wolnelektury.pl.
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Skąd się biorą piosenki?
— Piosenki, piosenki,
Skąd wy się bierzecie?
Czy tak wyrastacie,
Jako polne kwiecie?

Czy na łąki nasze,
Na tę ziemię czarną,
Razem z deszczem pada
Złote wasze ziarno?

Czy was cichy wietrzyk
Roznosi po świecie?
Czy razem z tą chmurką
Nad wioską płyniecie?

Czy ak ten strumyczek,
Co się błoniem wĳe,
Słodka wasza nuta
Ze źródełka bĳe?

Czy was askółeczka,
Co za morze lata,
Na czarnych skrzydełkach
Przynosi ze świata?

Czy was wyoru e
Oracz swoim pługiem,
Kiedy wołki pęǳi
Polem równem, długiem?

Czy rośniecie z wierzby,
U te modre rzeczki,
Kędy chłopcy w ma u
Kręcą fu areczki?

Czy was ten skowronek,
Ten śpiewaczek boży,
Wyucza się rankiem
U różane zorzy?

Czy was w swych poświstach
Szumy naszych lasów
Żałośliwe niosą
Z dawnych, dawnych czasów?
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Czy lecicie w iskrach
Jasnego ogniska,
Co na prządki nasze
Złotą łuną błyska?

Piosenki, piosenki,
Powieǳcież mi przecie,
Skąd wy się roǳicie
Na tym Bożym świecie?

— Ani my z pól kwietnych,
Ani z łąk kobierca,
Tylko się roǳimy
Z młoǳieńczego serca.

Nie niosą nas szumy,
Ani rzeczki fale,
Tylko smutek luǳki,
Tylko luǳkie żale.

Nie uczy nas ptaszę,
Ani zorza złota,
Tylko łzy sieroce
I długa tęsknota…
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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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