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Elegia
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Być może czule kiedyś ego głos zmącony
Przywoła pod cyprysy, tlące w czarne chwale,
Uta ona w pomroku doliny zielone ,
Barǳie błoga od niego, usłyszę te żale.
U rzę, ak z wolna kroczy wzgórzem w wielkim szlochu,
Policzę kroki ego, sieroce i biedne.
Załka! łzy ego zwilżą tę garsteczkę prochu:
Przykuta u stóp ego, uż go nie odbiegnę.
W opuszczeniu zostanę, ale pocieszona.
Wiatry zaszumią tęsknie w te boskie goǳinie.
O, niech mnie wreszcie przy mie dolina zielona,
Czekam, uż czekam… Boże wielki! eśli minie?
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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