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TADEUSZ GAJCY

Moja mała
Mo a Mała, do wiǳenia uż,
eszcze raz buzi da ,
a wywalczę ci kra ,
wielki kra do trzech mórz.
Po powrocie oﬁaru ę Ci
w me manierce ten cud:
rybkę ze słonych wód
lub korale z me krwi.
Mo a Mała, otrzy łzy,
będę listy pisał Ci,
o wo ence nie myśl źle,
mo a Mała, mo a Mała, mó ty śnie.
Po powrocie dam Ci eszcze, dam
śniegu z wysokich gór,
wiatru z zielonych pól,
szybek z nieznanych miast.
Więc bogata bęǳiesz, że aż strach.
Ja przy Tobie ak król
w domku drobnym ak ul
będę śpiewał Ci tak:
Mo a Mała, otrzy łzy,
słyszysz, szumią morza trzy,
śnieg na górach, w polach wiatr.
Mo a Mała, mo a Mała — to mó dar.

Kobieta, Wo na, Dar

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/ga cy-mo a-mala
Tekst opracowany na podstawie: Jan Szczawie , Poez a Polski Walczace -, tom , Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) we współpracy z Muzeum
Powstania Warszawskiego. Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Paweł Kozioł, Wioletta Mila, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: lunatik@Flickr, CC BY .
j o
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.
a mo
om
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.

Moja mała



