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Głuchy monument; ty surowo patrzysz,
Gruzy, grobowce ogląda ący eno,
Szczątki od Romy tu przetacza w dale,
Wĳe się Tyber!

Ruiny

Dumna mogiło, dźwignęła cię pycha,
Dwoma piętrzysz się tysiącami lat. August
Światu narzucił strwożonemu poprzez
Trupa Cezara!
Kości spoko nie niecha spoczną mo e
Tuta , o czyzny rozproszone z dala,
W szrony ziębiące ponad wargą wszelki
Oddech płonący!
Chętnie zrzeknę się pobok² tego głazu
Tego, co Roma nam odmawia srogo:
Świata zaświatów, Apostołów eno
Kluczem zwartego!

Zaświaty

Wiedźcie racze mnie chociażby i w piekło,
Dusze pradawne w schronieniu tam drzemią,
Homer hymny tam wznosi, w laurach spocznie
Sofokl³ znużony.
Myśli śmiertelne, zmilknĳcie! Kwitnie
Radość istnienia w luǳie rzymskim eszcze,
W luǳie namiętność bywa ako płomień,
Wierny przy aźni!
Przetrwa , o, serce, przecierp czasy doli,
Same na siebie zdane. Zadźwięcz skrycie
Śpiewem, potokom równym, brzmiącym echem,
Śpiewem przemożnym!

¹Piramida Cestiusza — grobowiec w formie piramidy wystawiony w końcu I. w. p.n.e. rzymskiemu ekwicie i pretorowi Ga uszowi Cestiuszowi Epulonowi (zm.  p.n.e.), który ako przeciwnik Marka Antoniusza
zginął na mocy proskrypc i; monumentalna budowla zna du ąca się w okolicy Porta Ostiensis została następnie
włączona w obręb Murów Aureliańskich; stanowi eden z popularnych zabytków w Rzymie (m.in. ze względu
na niezwykłą formę wśród architektury miasta). [przypis edytorski]
²pobok (daw.) — obok, u boku. [przypis edytorski]
³Sofokl, właśc. Sofokles — eden z trzech na większych tragików greckich. [przypis edytorski]
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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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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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