


 

 

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-
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Gdy w nocy, leżąc w ciemności, głośno myślę,
Gdy cisza krzyczy, a oczy pełne łez —

Warszawa, Tęsknota

Wnet o Warszawie marzę i o Wiśle,
I tak mi ciężko, i tak mi smutno est.
I właśnie wczora , przy filiżance kawy, List
Czarne ak mo a zasępiona myśl,
Podszedł ktoś do mnie: „Liścik do Warszawy…
Dwaǳieścia złotych… Wy eżdżam ǳiś… ”

Warszawo, cóż Ci napiszę,
Warszawo w gruzach, Warszawo w krwi,
Rytm Twoich ulic czy znów usłyszę,
Matczyny Groǳie, smutno mi…
Warszawo, mo a Kochana,
Gǳie przeraźliwy łapanek świst,
Syreno dumna, wytrwa w ka danach,
Na sercu połóż ten mó list…

Będę cegły ugniatać własnym potem,
Żeby miasto powstało wielkie potem…

Mó groǳie sentymentalny,
Na droższe miasto młoǳieńczych drżeń,
Powrócę znowu na plac Teatralny
W czerwony, piękny, wolny ǳień!

(Białystok, r. )

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szlengel-list/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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/szlengel-list/
Tekst opracowany na podstawie: Władysław Szlengel, Co czytałem umarłym, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Publikac a sfinansowana
ze środków pozostałych ze zbiórek, które nie zakończyły się sukcesem.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Agnieszka Tulicka, Aleksandra Kopeć, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Georgie Pauwels@Flickr, CC BY .
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.

    List 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szlengel-list/
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5978
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

