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MAX ELSKAMP

Jasna nieǳiela
 .   

ǲisia , przy asne nieǳieli,
Pogoda wkoło i słońce…

Sielanka, Nieǳiela,
Szczęście

I sady ptactwem gra ące,
ǲisia , przy asne nieǳieli. —

I ǳiewcząt gromadki w bieli,
I miasta w oddali szare …
Flandria skroś drzewne konary
Z lazurem morskie topieli.

Święcą to wszyscy anieli:
Michał z askółek chorały¹,
I Gabriel w skrzydłach swych cały!
— Wszyscy niebiescy anieli.

Zaś w dole, pod błękitami,
ǲiś eno szczęśliwi sami
Śmie ą się w słońcu… parami…
Do życia pod błękitami.

ǲisia , przy asne nieǳieli,
— Młynarze w młynach posnęli —
ǲisia , przy asne nieǳieli,
Kończę mą piosnkę — Bóg z wami.

¹chorały — ǳiś popr. forma N. lm: chorałami. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/jasna-niedziela
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ asna-nieǳiela
Tekst opracowany na podstawie: Liryka ancuska, tłum. Bronisława Ostrowska, seria druga, wyd. J. Mortko-
wicz, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.

Opracowanie redakcy ne i przypisy: Daria Pranga, Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska, Małgorzata Ślu-
sarek, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: athos[hun]@Flickr, CC BY-SA .
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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Jasna nieǳiela 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/jasna-niedziela
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/2838
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

