Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

CYPRIAN KAMIL NORWID

Centaury¹
Dla cnót, dla zasług, dla czynów powszednich
Niebo ma nagród mnóstwo odpowiednich,
A innym każda dy ademem² świeci;
Nawet i cacka³ różne są dla ǳieci!
— Lecz pokolenia na wyspach zǳiczałe,
Gǳie umysł twardym skamieniał odłogiem,
Wszystko co nie est, ak poziom ich, małe,
Umie ą tylko zwać Panem! zwać Bogiem!
Różnic tam nie ma… zaś luǳi się ceni,
Czy doścignieni⁇ — albo prześcignieni⁇

¹centaur (mit. gr.) — stworzenie z luǳkim tułowiem na końskim korpusie. [przypis edytorski]
²dyjademem — ǳiś popr. forma N.lp.: diademem. [przypis edytorski]
³cacko (daw.) — zabawka. [przypis edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/norwid-centaury
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Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza źródłowego pochoǳącego ze zbiorów Marty Nieǳiałkowskie . Utwór powstał w ramach ”Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku”
realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku . Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym informac i o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie
współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Justyna Lech, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

Bóg, Kondyc a luǳka,
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