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FRANCISZEK NOWICKI

Echa górskie
W noc czarną, pęǳąc w góry szalony i blady,
Jęknąłem, przeklina ąc zbiegłe marzeń duchy —

Cierpienie, Miłość
niespełniona, Współczucie,
Natura, GóryI wzruszyłem mą skargą palącą bór głuchy,

Powtórzyły ą świerków posępne gromady.

I z piersi skał wyrwałem ęk, współczucia ślady,
Zawoǳiły nade mną gór płaczek łańcuchy,
Biadały głucho szczyty, nocne gwiazd pastuchy,
I otchłań mi wtórzyła: bez rady!… bez rady!…

Jęk mó skały wtórzyły! płakały pogłosy
Na noc duszy, dla które świt się nie uśmiecha,
Na mą młodość zwieǳioną, na dolę, na losy…

Wśród luǳi czemuż taka nieznana pociecha?
Za nią… za tą kobietą głuchą ak niebiosy
Nie ęczałem, lecz wyłem… a nie było echa…

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nowicki-echa-gorskie/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nowicki-echa-gorskie/
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/3667
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

