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JULIUSZ SŁOWACKI

Rzym
Nagle mię¹ trącił płacz na pustym błoniu²:

„Rzymie! nie esteś ty uż dawnym Rzymem”.
Tak śpiewał pasterz trzód, sieǳąc na koniu.

Miasto, Przemiana

Przede mną mroczne błękitnawym dymem
Sznury pałaców pod Apeninami,

Nad nimi kościół ten, co est olbrzymem.

Za mną był morski brzeg i nad falami
Okrętów tłum ako łabęǳie stado,

Które ogarnął sen pod ruinami.

Morze, Okręt

I zd ął mię wielki płacz, gdy tą gromadą
Poranny zachwiał wiatr i pęǳił dale

Jakby girlandę dusz w błękitność bladą.

I zd ął mię wielki strach, gdy poznikali
Ci aniołowie fal — a a zostałem

W pustyni sam — z Rzymem, co uż się wali.

I nigdy w życiu takich łez nie lałem,
Jak wtenczas — gdy mię spytało w pustyni

Słońce, szyǳący bóg — czy Rzym wiǳiałem?…

Słońce

¹mię (daw.) — ǳiś popr.: mnie. [przypis edytorski]
²błonie — duża przestrzeń porośnięta trawą; pastwisko, łąka. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rzym
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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/rzym
Tekst opracowany na podstawie: Juliusz Słowacki, ǲieła Juliusza Słowackiego. Pierwsze krytyczne wydanie
zbiorowe, t. I., Wiersze drobne, wyd. Bronisław Gubrynowicz, Lwów 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: amintirivizuale@Flickr, CC BY .
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.

   Rzym 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rzym
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1531
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

