


 

 

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.
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Za chlebem (Góralu, czy ci nie żal…)
Góralu, czy ci nie żal
Odchoǳić od stron o czystych,

Góry, O czyzna

Świerkowych lasów i hal
I tych potoków prze rzystych.
Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wróć się do hal!

Góral na góry spoziera¹
I łzy rękawem ociera:

Bieda, Chleb, Emigrant

I góry porzucić trzeba…
Dla chleba, panie, dla chleba!
Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wróć się do hal!

Góralu, wróć się do hal!
W chatach zostali o cowie;
Gdy pó ǳiesz od nich hen² w dal,
Cóż z nimi bęǳie? ach, kto wie?
Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wróć się do hal!

A góral ak ǳiecko płacze:
Może uż ich nie zobaczę!
I starych porzucić trzeba…
Dla chleba, panie, dla chleba!
Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wróć się do hal!

Góralu, nie odchodź, nie!
Na wzgórku u męki Boskie ³,

Matka

Tam matka twa płacze cię⁴:
Uschnie z tęsknoty i troski…
Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wróć się do hal!

On zwiesił głowę i wzdycha:
O ! dolaż mo a! — rzekł z cicha.
I matkę porzucić trzeba…
Dla chleba, panie, dla chleba!
Góralu! żal mi cię! żal!
Góralu, wróć się do hal!

¹spozierać (gw.) — patrzeć. [przypis edytorski]
²hen — daleko. [przypis edytorski]
³u męki Boskiej — t . pod figurą ukrzyżowanego Chrystusa. [przypis edytorski]
⁴płakać kogoś — płakać za kimś, opłakiwać kogoś. [przypis edytorski]
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Góralu, żal mi cię, żal!
I poszedł z grabkami, z kosą,
I poszedł z gór swoich w dal…
W guńce⁵ stargane szedł boso…
Góralu, żal mi cię, żal!
Góralu, wróć znów do hal!

⁵guńka — wierzchnie okrycie męskie noszone przez górali z Podhala. [przypis edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/za-chlebem
Tekst opracowany na podstawie: Wiązanka pieśni Polskich, Kraków 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
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Okładka na podstawie: Góral z kobzą na tle kra obrazu, Gustaw Pillati (-), domena publiczna
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.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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