Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

LUCJAN RYDEL

Serce mi się wciąż wyrywa
Serce mi się wciąż wyrywa
Do dalekich moich stron,
Do te ziemi ukochane
Serce mi się wciąż wyrywa…
U nas teraz na wsi żniwa¹,
Złotokłosy pada plon,
Śpiewką żeńców² dźwięczą łany,
Głos po niebie się rozpływa,
A na kłosach wiatr przygrywa,
Jak na harﬁe wyzłacane .
Śpiewką żeńców dźwięczy niwa³,
Na południe bĳe ǳwon,
I przy droǳe wierzba siwa
Da gromaǳie spracowane
Cień blaskami przetykany…
— Mnie tu wpośród obcych stron
Śnią się ciągle takie żniwa,
I ta wierzba, i te łany,
I do ziemi ukochane
Serce mi się wciąż wyrywa…

¹ż iwa — okres zbioru zboża. [przypis edytorski]
²że iec — osoba pracu ąca przy żniwach, żniwiarz. [przypis edytorski]
³ iwa — ziemia uprawna, pole, rola. [przypis edytorski]

Tęsknota

Wieś, Lato, Praca
Dźwięk

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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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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