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Do Matki
Zadrży ci nieraz serce, miła matko mo a,
Wiǳąc powraca ących i ułaskawionych.
Kląć bęǳiesz, że tak twarda była na mnie zbro a
I tak wielkie wytrwanie w zamiarach szalonych.
Wiem, żebym ci wróceniem mo em lat przysporzył;
Mów, kiedy cię spyta ą, czy twó syn powraca,
Że syn twó na sztandarach, ak pies, się położył
I choć wołasz, nie iǳie — oczy tylko zwraca,
Oczy zwraca ku tobie… więce nic nie może,
Tylko spo rzeniem tobie smutek swó tłomaczy;
Lecz woli kona ący — nie iść na obrożę,
Lecz woli zamiast hańby — choć czarę rozpaczy!
Przebaczże mu, o mo a ty piastunko droga,
Że się tak zaprzepaścił i tak zaczeluścił;
Przebacz… bo gdyby nie to, że opuścić Boga
Trzeba by — toby ciebie pewno nie opuścił.

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
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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.
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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