


 

 

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.

MARIA KONOPNICKA

U okienka
Z mo ego okienka — to istny ǳiw!
Co rok więce wiǳę i pól i niw…
ǲiś nowa krzewina, a utro kwiat,
Rozszerza się co dnia ten Boży świat!

Pamiętam, że dawnie u tamtych wzgórz,
Ta ziemia dla mnie kończyła się uż;
ǲiś wiem, że za niemi est śliczna błoń,
ǲiś czu ę z oddali e kwiatów woń.

Przed rokiem, przed dwoma, za dawnych lat,
Jak obcą mi była każǳiutka z tych chat!
A ǳisia , ak gdyby zbliżyły się,
I znam e, i kocham, i one mnie.

Przed rokiem myślałam, że gwiazdy te
Nade mną edynie tak palą się…
ǲiś wiem, że ich blaski spływa ą w dół,
Na miǉon wzniesionych i zgiętych czół.

Z mo ego okienka — to istny ǳiw!
Ten mały strumyczek wygląda, ak żyw.
I szepce, i śpiewa do uszka mi
Cichutką piosenkę, co słodko brzmi.

I oczy i myśli gǳieś lecą w dal,
Za blaskiem, za wonią, za szumem tych fal.
I dusza się we mnie roztula, ak kwiat…
Z małego okienka chce ob ąć ten świat!

— Powiem ci, ǳiecino, ak zrobić to!
By ob ąć świat cały i posiąść go,
Nie trzeba dalekich odprawiać ci dróg,
Lecz kochać swó zakąt i chaty swe próg!
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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.
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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.
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