


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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ADAM MICKIEWICZ
 

Sonet VIII. Do Niemna¹
Niemnie, domowa rzeko mo a! gǳie są wody,
Do których przez kwieciste skakaliśmy błonie²

Rzeka, Woda, Przemĳanie,
Młodość, Miłość, Szczęście,
O czyznaI któreśmy czerpali w młodociane dłonie

Za napó lub za kąpiel spocone agody³?

Gǳie Laura, z chlubą patrząc na cień swe urody,
Lubiła włos zaplatać lub zakwiecać skronie,
Gǳie lica⁴ e malowne w srebrne fali łonie
Nieraz mąciłem łzami, zapaleniec młody.

Niemnie, domowa rzeko! Gǳie są tamte zdro e,
A z nimi tyle szczęścia, naǳiei tak wiele?
Gǳie est spoko ne latek ǳiecinnych wesele?

Gǳie słodsze burzliwego wieku niepoko e?
Kędy⁵ est mo a Laura, gǳie są przy aciele?
Wszystko przeszło — a czemuż nie prze dą łzy mo e?

Przemĳanie, Łzy

¹Do Niemna — sonet ten został napisany w Szczorsach, ak dowoǳi dopisek własnoręczny poety w auto-
grafie. Nie rozstrzyga to ednak dokładnie daty napisania, gdyż Mickiewicz bawił w Szczorsach kilkakrotnie,
po raz pierwszy w drugie połowie lipca  roku. Da emy tu pierwotne brzmienie sonetu tego, odmienne
od tekstu w zbiorowym wydaniu Sonetów (Moskwa,  r.). Odyniec miał tekst nadesłany mu z Moskwy
z dopisem u dołu W Odessie. [przypis redakcy ny]

²błonie — duża przestrzeń, równina pokryta trawą. [przypis edytorski]
³jagoda (daw.) — policzek. [przypis edytorski]
⁴lico (poet.) — twarz. [przypis edytorski]
⁵kędy (daw.) — gǳie. [przypis edytorski]
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