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XXXIX
Rano, zimą, mróz czy zawierucha,
W surduciku do szkoły o milę,

KsiążkaNauka, Ambic a, Bieda,
Chłop, Uczeń

A wieczorem w chacie późne chwile
Z książką, z piórem, chociaż w ręce chucha.

Latem, wolny, zastąpi pastucha,
A pod pachą Homery, Wirgile¹;

Drwina

Luǳie czasem poszyǳą niemile,
Lecz on pasie i luǳi nie słucha…

I tak wyrósł… i dale w stolicę…
Tam to wieǳy głęboka est rzeka…
O ciec czeka i matula czeka…

List, Warszawa, Śmierć
bohaterska, Choroba

A on pisał: «Kochani roǳice!…
Skończę… bieda… dużo do roboty»…
I ǳiś skończył… umarł na suchoty…

¹Homery, Wirgile — metonimia: ǳieła Homera i Wergiliusza, ǳieła literatury starożytne . [przypis edy-
torski]

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/z-chalupy-xxxix-rano-zima-mroz-czy-zawierucha
Tekst opracowany na podstawie: Jan Kasprowicz, Poezye, Tow. Wydawnicze, Lwów 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kosińska, Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska, Weronika
Trzeciak.
Okładka na podstawie: mariaaantonina@Flickr, CC BY-SA .
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.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/z-chalupy-xxxix-rano-zima-mroz-czy-zawierucha
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/z-chalupy-xxxix-rano-zima-mroz-czy-zawierucha
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/462
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

