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Jasna nieǳiela
 .   
ǲisia , przy asne nieǳieli,
Pogoda wkoło i słońce…
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.

¹

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

Sielanka, Nieǳiela,
Szczęście
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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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