


 

 

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
    

Pieśń wiślańska
Szum wśród wiślańskich łamie się fal,
Cichszą uż nutą zapada w dal;
Mo ę téż lutnią dźwiękiem Bogdana
Z lekka kołysze myśl obłąkana.

Każdy błędnie szy, niezwykły szał,
Moc czaroǳie ską ak gdyby miał,
Brzęczy po strónach, a głos w dolinie
Brzęczy i z Wisły nurtami płynie.

Płynie nurtami i sta e tam
Myślą, gǳiem często błąkał się sam,
Sta e, pozna e, z przeciągłém drzeniem
Wita ostatniém kra swó we rzeniem.

Tamto nad brzegiem Wisły mó kra ,
Równy, zielony, ziemskito ra !
Uczuć tysiące, wspomnień tysiące,
Skacze po każdé sciéżce i łące.

Błonie kwiecone, długie ak step,
W górze niebieski, prze rzysty sklep,
W pośród doliny Wisła, ak tęcza,
Mile zielone łąki obręcza.

Wyspa, wśród błoni posępny bór,
Drzewy wszystkiemi szumiący w chór;
W dali zwalona stara ruina
ǲie e ubiegłe eszcze wspomina.

Co tam!‥ rzuciłem listek wśród fal,
Listek popłynął z Wisłą gǳieś w dal.
Ja pomyślałem: listku kochany,
Może ty u rzysz domowe ściany.

Listek ak człowiek, o! biédny liść,
Z Wisłą w głąb morza musi on iść.
Co tam!‥ ot lutnia! Niezgodne tony
Wisłą posyłam w dalekie strony.
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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-
piesn-wislanska/
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: Breaking Waves, Dominic’s pics@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.
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