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Grób Potockiéj¹
W kra u wiosny, pomięǳy rozkosznemi sady,
Uwiędłaś, młoda różo! bo przeszłości chwile,
Ulatu ąc od ciebie ak złote motyle,
Rzuciły w głębi serca pamiątek owady.

Tam na północ, ku Polsce, świécą gwiazd gromady,
Dlaczegoż na té droǳe błyszczy się ich tyle?

Grób, O czyzna, Tęsknota

Czy wzrok twó , ognia pełen, nim zgasnął w mogile,
Tam wiecznie lecąc, asne powypalał ślady?

Polko! — i a dni skończę w samotné żałobie:
Tu niech mi garstkę ziemi dłoń przy azna rzuci.
Podróżni często przy twym rozmawia ą grobie,

I mnie wtenczas dźwięk mowy roǳinné ocuci:
I wieszcz, samotną piosnkę duma ąc o tobie,
U rzy bliską mogiłę, i dla mnie zanuci.

¹Grób Potockié — niedaleko pałacu Chanów wznosi się mogiła, w guście wschodnim zbudowana, z okrą-
głą kopułą. Jest powieść mięǳy pospólstwem w Krymie, że ten pomnik wystawiony był przez Kerim Gira a dla
niewolnicy, którą naǳwycza nie kochał. Niewolnica miała być Polka, z domu Potockich. Autor uczenie i pięk-
nie napisane Podróży po Krymie, Muraw ew–Apostoł, utrzymu e, że powieść ta est bez zasady i że grobowiec
kry e zwłoki akie ś Gruzinki. Nie wiemy, na czem opiera swo e mniemanie; bo zarzut, iż Tatarowie w po-
łowie ośmnastego wieku tak łatwo niewolnic z domu Potockich uprowaǳać nie mogli, nie est dostateczny.
Wiadome są ostatnie zaburzenia kozackie na Ukrainie, skąd niemało ludu uprowaǳono i przedano sąsiednim
Tatarom. W Polsce liczne są famiǉe szlacheckie imienia Potockich, i wspomniana branka niekoniecznie mogła
należeć do możnego domu ǳieǳiców Humania, który na azdom tatarskim lub rozruchom kozackim mnie był
dostępnym. Z powieści gminne o grobowcu bakczysara skim poeta rossy ski Aleksander Puszkin z właściwym
sobie talentem napisał powieść: Fontanna Bakczysarajska. [przypis autorski]
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