Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

CYPRIAN KAMIL NORWID

Fraszka (!) [I]
What man dost thou dig it for
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— Jeśli ma Polska pó ść nie drogą mleczną
W cało-luǳkości gromnym huraganie,
Jeżeli ma być nie
kra z ,
To niech pod carem na wieki zostanie!


— Jeśli mi Polska ma być a ar z ,
Lub soc alizmu rozwinąć pytanie,
To uż a wolę tę panslawistyczną²,
Co pod Moskalem na wieki zostanie!


Tu oba dłońmi uderzą w kolana,
Aż się poruszył stół, za stołem ściana,
Aż się oberwał z gwoźǳiem krzyż gipsowy
I padł, ak śniegu garść…
… Koniec rozmowy.
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(ang.) — dla akiego człowieka to kopiesz? (pytanie skierowane do grabarza). [przypis edytorski]
² a s a z — doktryna polityczna, wedle które narody słowiańskie powinny się z ednoczyć, często przywoływana przez polityków carskie Ros i. [przypis edytorski]

Polityka, Właǳa

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/norwid-aszka-i/
Tekst opracowany na podstawie: Cyprian Kamil Norwid, Pisma wierszem i prozą, wyd. , Wyd. Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Marty Nieǳiałkowskie .
Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Patryc a Jóźwiak, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Liga Eglite, CC BY .
s rz
k r!
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.
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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.
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