


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

WŁADYSŁAW SYROKOMLA
 

Wariant z pieśni gminnej
Odżyła sosna, zakwitła kalina,
Rozpękła brzoza wiosnę przypomina:

Wiosna

«Wiosno ty, wiosno! — powtarza ą wkoło —
Jak oczom miło, ak sercu wesoło!»
— Grzech pozazdrościć, lecz Boże mó ! Boże,
Jak ten szczęśliwy kto wiosnę czuć może!
Bracia! Ja wiosnę poǳiwiałbym z wami, Smutek, Melancholia,

ŻałobaAle a świata nie wiǳę za łzami,
Chciałbym odetchnąć, lecz zaparte łono,
Jak gdyby piersi kamieniem tłoczono;
Zielone mo e łąki i pastwiska,
Krzewiste zboże na morgach połyska,
Lecz w sercu chwasty, żal duszę rozrywa,
Nie bierze chętka do kosy i żniwa.
Poszedłbym w pole świta ącym ǳionkiem,
By się pomodlić razem ze skowronkiem,
Lecz słaba ręka pługa nie udźwignie,
A w zaschłych piersiach modlitwa zastygnie.
Siadłbym na konia i leciał ak strzała, Koń
Boleść by może z wiatrem uleciała:
Próżna ochota, bo w nieszczęsné dobie,
I koń mó ǳielny zesmutniał przy żłobie,
Gdy go dosiędę, z wolna się pomyka,
Jak obciążony trumną nieboszczyka.
Luǳie wy, luǳie! W szczérym rozhoworze¹,
Niech a się spłaczę, niech duszę otworzę,
Lecz mowa smutna, zgorzkniała i sucha,
Odstrasza luǳi i nikt é nie słucha, —
O cze mó , o cze! Poradź mi w niedoli,
O matko mo a, ak mi serce boli²!

 lipca 

¹rozhowor (z rus.) — rozmowa. [przypis edytorski]
²jak mi serce boli — ǳiś popr. z D.: ak mnie (…) boli. [przypis edytorski]
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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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syrokomla-rymy-ulotne-wariant-z-piesni-gminne
Tekst opracowany na podstawie: Władysław Syrokomla, Gawędy i rymy ulotne, Nakładem Księgarni pod firmą
Zawaǳkiego i Węckiego, Warszawa .
Wydawca: Fundac a 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: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Nature Pictures by ForestWander@Flickr, CC BY-SA .
Wesprzyj Wolne Lektury!
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.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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