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MARIA KONOPNICKA

Marzenie chłopca
A ak a urosnę,
Sprzęgnę wołki siwe,
Będę orał, zaorywał
Tę pszeniczną niwę.

A ak a urosnę,
Wezmę złote ziarno,
Będę siewał wczesną wiosną
Ziemię naszą czarną.

A ak a urosnę.
Nie poskąpię ręki,
Będę kosił bu ną niwę
I śpiewał piosenki.

O ty bu na niwo,
Ty pszeniczne pole,
Nie żal tobie pracy nasze ,
Ni potu na czole!
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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.
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