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wolnelektury.pl.
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Groby
W miłe ustroni ogrodu,
Pośród gęstych drzewin chłodu,
Bez przepychu i ozdoby,
Miłych osób były groby.
Bliska z granitu kolumna,
Z olbrzymie postawy dumna,
Na eden z grobów spo rzawszy z góry,
Rzecze: «Kamieniu ponury!
Czemuż tym mie scom wyǳierasz ozdoby!
Precz na cmentarz, smutne groby!»
Człowiek, co właśnie grób polewał łzami,
Tak za miłemi u ął się grobami:
«Nieczuły głazie! pomnĳ, żeś ty z niemi
Z edne wykowany ziemi,
Ta tylko mięǳy wami właściwie różnica,
Ty tu stoisz bez celu, a tych cel zaszczyca;
Twoim garǳę widokiem, przy nich wspomnę sobie,
Że miłość, przy aźń wǳięczność nie ginie i w grobie.»

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
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

