


 

 

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

Śnieżyca
Zahuczały, zaświstały
Wichry w srebrny róg:
Leci, leci tuman biały,
Aż na chaty próg.

Na te chaty próg lipowy,
Co ochrania nas,
Co otula nasze głowy
W złe śnieżycy czas.

A a sto ę u okienka,
A a patrzę wdal;
Milknie, cichnie ma piosenka,
Serce chwyta żal.

O nie edna tam sierota
Na tem zimnie drży!
Wiatr chuściną biedną miota,
A mróz ścina łzy…

O ty, chato nasza droga,
Rozszerz ściany swe!
Pó dź, sieroto, ǳiecię Boga,
My utulim cię!
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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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