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«Śpiewa , Kasiu!»… i mgłą się powleką
Dwie źrenice, te żywe dwie wróżki.

Śpiew, Łzy, Starość

I «Ka ¹ wiodą cię, Jasiu, te dróżki?
Na wo enkę, na wo nę daleką!»

Albo: «Ciągną żurawie nad rzeką,
W rzece pierze Jagusia pieluszki,

Kobieta ”upadła”

Zimna woda oblewa e nóżki,
A po liczku łzy cieką, e , cieką»…

I piosenka ak płynie, tak płynie.
Aż się oczy załzawią ǳiewczynie,
Aż na piersi opadnie e głowa.

A babusia zasypia spoko na
I coś szepce: «E ! wo na, ta wo na!
E ! ta woda, ta woda lodowa!»

¹kaj (gw.) — gǳie, dokąd. [przypis edytorski]

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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