


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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Zwaliska
Był, nie jest, bęǳie.
Za lat kilka wędrowiec, patrząc na te szczątki,
Ciekawy, prędszym przybliży się krokiem,
Usięǳie na kamieniu i badawczém okiem
Bęǳie czytał napisy i śleǳił pamiątki.
A eśli go nieszczęścia wzruszyć mogą czy e,
Łzę choć ednę wyle e nad pomnikiem sławy,
Może schowa kamyczek lub źǳiebełko trawy,
Końcem ostrza swe imię na głazie wyry e,
Albo ze łzawém okiem drzącą ręką skréśli
Jakieś czarne, złowróżbe, niepo ęte myśli.

Kiedy zniszczenie zalegnie krainy,
Smutnym się ozwą ękiem puste okolice,
Ustaną śpiewy, zamilkną świątnice,
Tęskność osięǳie powabne doliny;
A ak tylko daleko sięgnąć może oko,
Ciągną się puste poła długo i széroko.
Lecz się znowu na wiosnę trawa ściele łanem,
Znowu barwą naǳiei przyoǳiéwa ziemię,
Jakby zachęcić chciała nowe plemię

Do nowé walki z tyranem!

Tu uż śmierć rozciągnęła swo e panowanie;
Przez zimne głazy, szczeliny,
Wieże, baszty, strażnice,
Woła głosem ruiny
Na puste okolice:

«Zna cie mo e panowanie,
Kto umarł, uż nie powstanie!»

O! nie wierzcie é , bracia! ona błędnie mówi,
Nie umarł, kto ży e duchem;
Bo przyroda na przekor śmierci aniołowi
Przyszłość z przeszłością związała łańcuchem.

Bracia! cieszcie się z odkrycia:
Oto na trupie upadłego miasta
Już zielony mech porasta,
I da e hasło do nowego życia!

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ehrenberg-dzwieki-minionych-lat-zwaliska/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


O przyrodo! śród dobrych i śród złych kolei
Z równą czułością swe ǳieci piastu esz;
Wita więc barwo naǳiei!
Ty zmartwychwstanie zwiastu esz.
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