


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

GUSTAW EHRENBERG
    

Dolina Mnikowska
pod Krakowem

Ztąd o dwie mile, w zachodnié stronie,
Śliczna Mnikowska dolina

Wypieszcza kwiaty na swo ém łonie,
Jak młoda wie ska ǳiewczyna.

Mięǳy skałami, ak łza po twarzy,
Jak wąż na posłaniu z kwiatów,

Tam przez sena gada i ciągle gwarzy
Strumień na łożu z bławatów.

A w prawo, w lewo, skaliste grody
Strumień w ob ęcia chwyciły:

Zamkito z głazu, herbto przyrody,
Związek harmonii i siły.

Tam w dni świąteczne w wiosenné porze
Jadą paniątka z Krakowa,

Ażeby u rzeć, żal się mó Boże!
Uroczą ǳikość Mnikowa.

Jadą więc, adą wygodnym koczem,
I przy eżdża ą w południe,

Przez chwilę patrzą, pochwalą, poczém
Mówią, że na wsi est nudnie.

Więc przywiezione wypiwszy wino,
Wraca ą znowu do miasta;

Ach! nie dla takich, śliczna dolino!
Twe łono trawą porasta.

Ten tylko godnie wielbi twe wǳięki,
Kto pieszo zwiǳa twe skały,

Kto z ich wierzchołka wschodu utrzenki
Ogląda widok wspaniały;

Kto się nie boi, żeby kamienie,
Ciernie lub urwiska skały

Rozdarły ego modne oǳienie,
I białe ciało zdrapały.
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem 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/ehrenberg-ǳwieki-minionych-lat-
dolina-mnikowska/
Tekst opracowany na podstawie: Gustaw Ehrenberg, Dźwięki minionych lat, Paryż .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Marta Nieǳiałkow-
ska, natomiast korektę utworu ze źródłem wikiskrybowie w ramach pro ektu Wikiźródła. Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.

Okładka na podstawie: Hold fast to your dreams, for without them life is a broken winged bird that cannot
fly.”, geezaweezer@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.

  Dolina Mnikowska 
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