Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

WACŁAW WOLSKI

Wiec
Zaszumiała dębów rada
Otulonych w mgły
Srebrzyste,
Otulonych w mgły…
O zamierzchłych czasach gada,
Przypomina duchy czyste,
Co na przebó szły
Złociste,
Co na przebó szły…
Zaszumiała dębów rada,
Otulonych w mgły
Muśliny.
Otulonych w mgły…
O zamierzchłych czasach gada,
Przypomina wielkie czyny,
Dawne chwały śni
Wawrzyny,
O wawrzynach śni…
Zanim puszcza znów zahuczy
W rozwichrzoną noc
Potężnie,
W rozwichrzoną noc…
Dębów chór pacierze mruczy
I uczuwa w piersiach mężnie
Pasowania się
Orężnie
Niespożytą moc…

Las, Wspomnienia, Pamięć,
Walka

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/wolski-wiec
Tekst opracowany na podstawie: Młoda Polska. Wybór poezy , oprac. Tadeusz Boy-Żeleński, wyd. drugie,
Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Łukasza Jachowicza.
Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
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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.
e
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

Wiec



