


 

 

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.

CYPRIAN KAMIL NORWID

Moja piosnka
Do kra u tego, gǳie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Chleb

Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie.

*
Do kra u tego, gǳie winą est dużą
Popsować¹ gniazdo na gruszy bocianie,

Ptak

Bo wszystkim służą,
Tęskno mi, Panie.

*
Do kra u tego, gǳie pierwsze ukłony
Są ak odwieczne Chrystusa wyznanie:

Chrystus, Obycza e

„Bądź pochwalony!”
Tęskno mi, Panie.

*
Tęskno mi eszcze i do rzeczy inne ,
Które , uż nie wiem, gǳie leży mieszkanie,

Obraz świata, Prawda,
Tęsknota

Równie niewinne …
Tęskno mi, Panie.

*
Do beztęsknoty i do bezmyślenia,
Do tych, co ma ą tak za tak, nie za nie
Bez światłocienia,

Tęskno mi, Panie.

*
Tęskno mi ówǳie, gǳie któż o mnie stoi²?
I tak być musi, choć się tak nie stanie

O czyzna, Tęsknota

Przy aźni mo e !
Tęskno mi, Panie.

¹popsować — ǳiś: popsuć. [przypis edytorski]
²któż o mnie stoi (daw.) — kto o mnie dba. [przypis edytorski]
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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/mo a-piosnka
Tekst opracowany na podstawie: Cyprian Kamil Norwid, ǲieła Cypr ana Norwida (drobne utwory poetyc-
kie-poematy-utwory dramatyczne-legendy, nowele, gawędy-przekłady-rozprawy wierszem i prozą), Spółka
Wydawnicza ”Parnas Polski”, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Bociany, Chełmoński, Józef (-), domena publiczna
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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