


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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WŁADYSŁAW BEŁZA
  

Czym będę?
Nieraz, gdy sobie
W kątku usiędę,

Matka, ǲiecko

To myślę o tym,
Czym też a będę?

Trudno się zawsze
Trzymać mamusi,
Bo każdy człowiek
Czymsiś być musi.

Więc może będę
ǲielnym ułanem,

Polak

Lub w ciche wiosce
Skromnym plebanem.

Może też inną
Pó dę kole ką:
Będę malarzem
Jak nasz Mate ko¹.

A może sobie
I to zdobędę,
Że ziemię o ców
Uprawiać będę.

Lecz akimkolwiek
Iść będę szlakiem:
Zawsze zostanę
Dobrym Polakiem!

¹Matejko, Jan (–) — malarz polski pochoǳenia czeskiego, twórca obrazów historycznych i batali-
stycznych. [przypis edytorski]
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