


 

 

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.

KONSTANTY GASZYŃSKI

Czarna sukienka
Schowa , matko, suknie mo e,
Perły, wieńce z róż,

Żałoba

Jasne szaty, świetne stro e,
Nie dla mnie to uż.

Kiedyś am kwiaty, stro e lubiła,
Gdy nam naǳiei wytryskał zdró ;

Patriota, Kobieta

Lecz gdy do grobu Polska zstąpiła
Jeden mi tylko pozostał stró :

Czarna sukienka.

Narodowe nucąc śpiewki,
Wiǳąc szczęścia świt,
Kiedym szyła chorągiewki
Dla ułańskich ǳid,

Wtenczas mnie kryła szata godowa,
Lecz gdy wśród bo u zginął brat mó ,

Poświęcenie

Kulą przeszyty na polach Grochowa,
Jeden mi tylko przystoi stró :

Czarna sukienka,

Gdy kochanek w sprawie bratnie
Mściwą niosąc broń,

Rozstanie

Przy rozstaniu raz ostatni
Mo ą ścisnął dłoń,

Wtenczas, choć smutna, lubiłam stro e,
Lecz gdy się krwawy zakończył bó ,
A on gǳieś poszedł w strony nieswo e,
Jeden mi tylko przystoi stró :

Czarna sukienka.

Gdy liść Igań, Wawru kwiaty
Dał nam zerwać los,

Powstanie

Brałam perły, drogie szaty
I trefiłam¹ włos;

Lecz gdy nas zdrady wrogom sprzedały,
Gdy zaległ Polskę na eźdźców ró ,
Gdy w pętach ęczy naród nasz cały,
Jeden mi tylko przystoi stró :

Czarna sukienka.

¹trefić (daw.) — układać włosy w loki. [przypis edytorski]
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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
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