


 

 

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-
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PIERRE LOUŸS

Piosenka (ǲiewczyno-ǳiw!…)
 .   

ǲiewczyno-ǳiw! Co robisz tam samotnie? —
Owĳam przęśl i przędę długie nici. — Ohe ! Ohe !

Żałoba

Czemu nie tańczysz z nami? — Mam wiele trosk!
Mam barǳo wiele trosk! Śmierć, Pogrzeb

ǲiewczyno-ǳiw! Co robisz tam samotnie? —
Uliniam wić na pogrzebową fletnię. — Ohe ! Ohe !
A coże ci się stało? — Nie rzekę ci!
Nie rzekę tego ci!

ǲiewczyno-ǳiw! Co robisz tam samotnie? —
Oliwki mnę na smutną wonność trumny. — Ohe ! Ohe !
A któż ci umarł, powieǳ? — I pytasz mnie!
I możesz pytać mnie!

ǲiewczyno-ǳiw! Co robisz tam samotnie? —
Padł w morską głąb… — Ohe ! Ohe !
A akże to? A gǳie? — Z rumaków swych!
Z białych rumaków swych!

Z piosenek Bilitis
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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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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