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Sierota

Ani u mnie siwe woły,
Jak sokoły,
Ani owiec z białą wełną
U mnie pełno,
I w gumienku¹, i w komorze
Żal się o e!
Nikt nie puka w mo e wrota:
Bom sierota.
W żółtym piasku o ciec leży
Na wybrzeży;
Matka o ca nie przeżyła —
I mogiła
Zasypała e powieki
Na wiek wieki²;
Mną niedoli wicher miota:
Bom sierota.

O ciec, Matka, Śmierć

Wpośród obcych zła goǳina!
Jak kalina
Przezroczystą rosą z rana
Posypana,
Gdy się w wiotkie e gałęzi
Ptak uwięzi,
Ronię rosę — łzy żywota:
Bom sierota.

Łzy

Rówiennice³ płochą⁴ zgra ą
Mnie mĳa ą; —
Na nich lama⁵ lśni zuchwale
I korale,
Powiązane wstążką włosy
Ruse ⁶ kosy⁷;
Na mnie eno⁸ ruta złota:
Bom sierota.

¹
o — budynek gospodarczy, służący do przechowywania zboża przed wymłóceniem go. [przypis edytorski]
² a ie ie i — ǳiś popr.: na wiek wieków. [przypis edytorski]
³r ie i a — ǳiś: rówieśnica. [przypis edytorski]
⁴ o (daw.) — niestały. [przypis edytorski]
⁵ a a — tkanina edwabna przetykana złotą lub srebrną nicią. [przypis edytorski]
⁶r (daw, gw.) — (o włosach) asny. [przypis edytorski]
⁷ o a (daw.) — warkocz. [przypis edytorski]
⁸ e o (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

Inne wolno pobiec z pola,
Gǳie swawola,
Gǳie z nią chłopak ukochany
Wieǳie tany;
Ja go u rzę raz w nieǳielę
Lub na ǳiele⁹,
 obmowa uż grzechota:
Bom sierota.
o e, o e! co im szkoǳi,
Żeśmy… młoǳi?
Że nam trochę serce boli
Z dobre woli?
Że pomożem sobie w truǳie?…
E ci luǳie!
Jaka krzywda?… nie ǳiwota:
Bom sierota.
Niechże sobie dobrych luǳi
Potwarz truǳi!
Gdy pod wieńcem młoǳi staną —
Zaprzestaną,
I do czarki się przysiędą,
Sławić będą,
Że mnie zdobi praca, cnota:
Bom sierota.
Praca, Miłość

Choć za całe z Niebios wiano¹⁰
Trud nam dano —
Czyż nie dosyć, zdrowe ręce,
Przy piosence
I przy lubym, co mnie schroni
Od złe toni¹¹?…
O! nie bęǳiem darli kota¹²:
Bom sierota.

⁹ ie o — litewski regionalizm oznacza ący pańszczyznę. [przypis edytorski]
¹⁰ ia o — posag. [przypis edytorski]
¹¹to (daw.) — nieszczęście. [przypis edytorski]
¹² ar e ota — kłócić się. [przypis edytorski]

 



Sierota



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.
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Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska. Utwór powstał w ramach konkursu ”Współpraca w ǳieǳinie
dyplomac i publiczne ”, realizowanego za pośrednictwem MSZ RP w roku . Zezwala się na dowolne
wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym informac i o stosowane licenc i,
o posiadaczach praw oraz o konkursie ”Współpraca w ǳieǳinie dyplomac i publiczne ”. Publikac a wyraża
edynie poglądy autora i nie może byc utożsamiana z oﬁc alnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Kavya Bhat@Flickr, CC BY .
e r
o e e t r
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.
a o e o
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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