


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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Emigrant
Za morzami, za górami,

Błąǳę w obce ziemi,
Smutne oczy mocząc łzami

W tęsknocie za swemi.
Kiedy spo rzę rozżalony

Ku roǳinne stronie,
Serce bĳe akby ǳwony,

Płacze w biednem łonie.
O , ty wiosko, droga wiosko,

Na com a cię rzucił?
I tę świętą Mękę Boską,

Gǳiem pacierze nucił?
Ten kościołek pochylony,

Taki sercu miły,
I cmentarzyk ów zielony,

Gǳie o ców mogiły.
Tuta spo rzeć dookoła

Aż się oczy bo ą;
Obcy luǳie, obce sioła

I duszy nieswo o.
Ni przemówić po naszemu,

Ni się uradować, —
Chyba przy ǳie nieszczęsnemu

Do grobu wędrować!
O , ty ziemio, ziemio droga,

Z tobą akby w niebie!
Coǳień kornie proszę Boga,

Bym zobaczył ciebie!
Tożbym leciał ku wschodowi

Na sokolich piórach! —
Żyć, umierać Mazurowi

Tylko na Mazurach!
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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.
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