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Warkocz
Znowu nęǳa do ucha nam śpiewa,
I te śpiewki słuchamy bezradnie.

Bieda

W piecu reszta dopala się drzewa, —
A co utro uczynić wypadnie?

Mówię do ciebie z koślawym uśmiechem:
— «Mam a trąby, fu ary, organy,
Śpiewak ze mnie, co kupczy swym echem, —
Gǳież mam echu ustawić stragany?»

Z bezmyślnego wyrazem skupienia
ǲieci nasze w nas patrzą ciekawie.

ǲiecko

Ty mi ruchem wskazu esz ramienia
Bose nogi, zwieszone na ławie.

Ból się skrzętny w twych wargach trzepocze
Aż myśl zbawcza w tym bólu urasta:

Bieda, Poświęcenie,
Kobieta, Matka, Ciało,
Pieniąǳ— «Wiem, co zrobię! Obetnę warkocze

I na sprzedaż poniosę do miasta!

Głód e co ǳień przepala zarzewiem,
Co ǳień wiotsze i wartość uż tracą.
Tak mi smutno i straszno, bo nie wiem,
Ile luǳie za warkocz zapłacą?»

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/warkocz
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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/warkocz
Tekst opracowany na podstawie: Bolesław Leśmian, Łąka, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN. Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Marta Nieǳiałkowska, Martyna Sawicka.
Okładka na podstawie: Rachel Sarai, CC BY .
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.

    Warkocz 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/warkocz
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/3827
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

