Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

MARIA KONOPNICKA

„Nasze ǲiady”
Zaszeptały, zaszumiały
Drzewa w tęskny chór…
Przewiał wicher, tułacz stary,
Przez ten ciemny bór.
Nieobeschłym, dawnym płaczem
Nabrzmiewa ą tucze,
Płyną chmury ponad chatą,
Jako skrzydła krucze…
O ǲiady! ǲiady!
Zakipiały sine tonie,
Zamącił się zdró …
Niesie Wisła aż do morza
Stary smutek swó .
Niesie Wisła aż do morza
Stare swo e żale,
Z ękiem bĳą w chatę naszą
Je tułacze fale…
O ǲiady! ǲiady!
Osamiały, opuściały
Długie szlaki pól,
Leci przez nie ęk stłumiony,
Wie e przez nie ból.
Gorżki plon wydały siewy
We łzach pada ące,
Wyorane kości białe
Suszy na nich słońce.
O ǲiady! ǲiady!
Zatrzeszczały, zaświerkały
Na ognisku skry.
Dym gryzący od powały
Dobył z oczu łzy.
Dym gryzący chatę naszą
Oczernił żałobą,
Nie obaczym, nie do rzymy
Słońca ponad sobą.
O ǲiady! ǲiady!
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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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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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