


 

 

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

Do mamy
— A gǳie to iǳiesz, ǳiecino droga?

Gǳie to tak późno błąkasz się sama?
— O, a daleko idę do Boga,

Do nieba idę, gǳie mo a mama!
— Ależ ty słaba esteś sierotka,

A droga two a barǳo daleka.
A nuż co złego w droǳe cię spotka?

Człowiek cię skrzywǳi? Zły pies zaszczeka?
— O, mnie duch mamy kochane strzeże,

I nie odstąpi ode mnie kroku;
Ja sobie idąc mówię pacierze,

A mama iǳie przy moim boku.
— I nic-że tobie, ǳiecię, nie trzeba?

Ani zabawki? Ani sukienki?
— Nie, bo a idę sobie do nieba,

A w droǳe śpiewam smutne piosenki.
— I dawnoż iǳiesz?
— Wstałam o świcie,

Przed wschodem słońca wyszłam z me chatki,
I tak iść będę przez całe życie,

Póki nie za dę do drogie matki!
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-mamy/
Tekst opracowany na podstawie: Maria Konopnicka, Poez e dla ǳieci do lat , część II, Wydawnictwo M.
Arcta, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Paulina Choromań-
ska, a korektę ze źródłem wikiskrybowie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Naro-
dowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Ołtusek.
Okładka na podstawie: Old woman’s hands tucked between her legs, Horia Varlan, 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.
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