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Elegia
 .  
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?

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/elegia
Tekst opracowany na podstawie: Lirycy ancuscy, tłum. Stefan Napierski, tom I, wyd. skł. gł. Towarzystwo
Wydawnicze J. Mortkowicza, Wraszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aneta Rawska, Dorota Kowalska, Justyna Lech, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: ruﬃn_ready@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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