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TARAS SZEWCZENKO

Dumka (Bujny wietrze…)
 .    

Думка (Вітре буйний, вітре буйний!)

Bu ny wietrze, tchnieniem bożem
Ty poruszasz morskie siły:

Morze, Tęsknota

Rozbudź fale, zagra z morzem
I zapyta , gǳie mó miły.
Miał do lube wrócić wkrótce,
Miał powrócić z piękną chwałą,
Morze ego wiozło w łódce, Otchłań
Musi wieǳieć, gǳie poǳiało.
Gdy lubego utopiło,
Wietrze-serce, rozbĳ morze,
Ja zaślubię się z mogiłą
I w mogile głowę złożę.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nie, a pó dę i utonę,
Przenurtu ę fale czarne,
Zna dę zwłoki zagubione
I wnet do nich się przegarnę,
Gdy uściskiem e obwĳę.
Nieś nas, wietrze, w przepaść stromą…
Lecz eżeli luby ży e,
To na lepie ci wiadomo…
Choć nic nie wiem o Kozacze¹,
Lecz zgadu ę, co z nim bywa:
Gdy on płacze, i a płaczę,
Gdy on wesół, am szczęśliwa.
Gdy nie minął ciężkie zguby,
I a razem zginąć muszę:
Gǳie mó drogi, gǳie mó luby,
Zanieś wietrze mo ą duszę.
Gǳie grób ego, a na łonie
Chcę kaliną być czerwoną: Poświęcenie, Grób, Miłość

silnie sza niż śmierć, OpiekaLże mu bęǳie w obce stronie
Pod gałęzi mych osłoną.
Ukochane ego głowy
Cuǳe słońce nie zapali.
Będę kurhan strzec grobowy,
By go luǳie nie deptali.
W wieczór za nim modłę wzniosę,
Z rana trysnę łzą rozpaczy;
We ǳie słońce, strzepnę rosę

¹o Kozacze — ǳiś popr. forma Msc: o Kozaku. [przypis edytorski]
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I nikt łez mych nie zobaczy.
Bu ny wietrze, tchnieniem bożem
Ty poruszasz morskie siły:
Rozbudź fale, zagra z morzem
I zapyta , gǳie mó miły!
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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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