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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

CYPRIAN KAMIL NORWID

Pielgrzym

Nad stanami est i stanów-stan.
Jako wieża nad płaskie domy
Stercząca, w chmury…


Wy myślicie, że i a nie Pan,
Dlatego że dom mó ruchomy
Z wielbłąǳie skóry¹…


Przecież a — aż w nieba łonie trwam,
Gdy ono duszę mą porywa,
Jak piramidę!

Wiara


Przecież i a — ziemi tyle mam,
Ile jej stopa ma pokrywa,
Dopokąd idę²!…

Własność

¹dom mój ruchomy/ Z wielbłąǳiej skóry — namiot. [przypis edytorski]
²dopokąd idę — gǳiekolwiek bym nie szedł. [przypis edytorski]
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