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(Zwoływali się surmą na wrzawę-
-zabawę…)
Zwoływali się surmą¹ na wrzawę-zabawę,

A am gadał z mogiłą…
PatriotaWalka, Żołnierz, Poez a

Wszyscy na koń już siedli, by echać po sławę,
Lecz mnie z nimi nie było.

Sny mo e zaniedbane marnie ą w dolinie…
Weź pług w dłonie i ora !

Ziemia, Chłop, Czas

Płynie życie bez utra, a w ślad za nim płynie
Mo e życie — bez wczora !

¹surma — trąba używana dawnie w wo sku do celów sygnalizacy nych. [przypis redakcy ny]

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.
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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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