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Dumka (Och, nie znacie, och, nie
wiecie)
 .    

Тяжко-важко в світі жити

Och, nie znacie, och, nie wiecie,
Jak sierocie źle na świecie,

Sierota, Bieda

Bo nie weźmie nikt w opiekę,
Chyba z góry wskoczyć w rzekę.
Jużbym skończył dni te mo e,
Jużbym dawno gnił w topieli,
Lecz się kary boskie bo ę;
Jużby luǳie zapomnieli.
U ednego dobra dola,
Bu ne kłosy zbiera z pola:
Mo a dola tylko mami,
Gǳieś się błąka za morzami.
Dobrze temu bogaczowi,
Co go wszyscy znać gotowi:
Gdy kto spotka mnie nęǳarza,
To i na twarz nie uważa.
Bogatego, choć szkarada,
Otacza pochlebstw gromada:
Ja choć wzdycham do ǳiewoi,
Ze mnie tylko żarty stroi.

«Czyż a, ǳiewczę, nie dość młody?
Czy mi piękne brak urody?
Czy nie kocham cię z zapałem?
Czy a z ciebie żartowałem?…
Kocha sobie, kocha śmiało,
Kogo serce twe wybrało,
Lecz poszanu me kochanie,
Gdy ci kiedy w myślach stanie.
A a pó dę w cuǳą stronę
Jątrzyć serce rozżalone
I tęsknotą serce spalę
Jako listek na upale».

Smutny Kozak poszedł drogą.
Nie zostawił tu nikogo;
Szukał doli, co popieści,
I zaginął gǳieś bez wieści.
Umiera ąc, luǳi pyta,
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Gǳie tam boże słonko świta.
Och, nie znacie, och, nie wiecie,
Jak sierocie źle na świecie!

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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