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CYPRIAN KAMIL NORWID

Nad grobem Julii Capuletti¹wWe-
ronie
Nad Kapuletich i Montekich domem²,
Spłukane deszczem, poruszone gromem,

Smutek

Łagodne oko błękitu³ Przemĳanie
Patrzy na gruzy nieprzy aznych grodów,
Na wywrócone bramy do ogrodów,

I gwiazdę zrzuca ze szczytu.

Cyprysy mówią, że to dla Juliety,
I dla Romea łza ta znad planety

Natura

Spada i w groby przecieka;
A luǳie mówią, i mówią uczenie, Nauka
Że to nie łzy są, ale że kamienie⁴,

I że nikt na nie nie czeka!

¹Julia Capuletti — bohaterka sztuki Romeo i Julia Williama Shakespeare’a. [przypis edytorski]
²Nad Kapuletich iMontekich domem— w XIX w. w Rzymie pokazywano turystom ruiny rzekomych domów

obydwu rodów po awia ących się w dramacie Romeo i Julia. [przypis edytorski]
³łagodne oko błękitu — księżyc. [przypis edytorski]
⁴kamienie — t . meteoryty. [przypis edytorski]
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Jak możesz pomóc?
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