Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

WŁADYSŁAW SYROKOMLA
 

Do A. P.
«Wielki Pan — piszą w gazecie —
W tych dniach pożegnał się z ciałem».
Ot, dalibóg nie wieǳiałem,
Że on kiedyś żył na świecie.
Pany wielmożne i asne,
Giną w mroku niepamięci:
A mnież się biédnemu święci
Że a nie cały zagasnę —
Że choć ǳionek po mym zgonie
Nie ulegnę czasu ręce,
Że przeży ę w mé piosence,
Albo w przy acielskiém łonie.
Nie zuchwałeż to naǳie e?‥
Ja cóś ro ę… i być może,
Wszak my luǳie, wielki Boże!
Czy kto pracę potem le e,
Czy kto pęǳi dni w weselu,
Śmierć est wszystkich wspólną metą,
Ten piechotą, ten karetą,
Do ednego dażym celu.
Ten złoży nieczułą głowę,
W cztéry deski edlinowe,
A drugi w blasku omamień,
Legnie, by spróchnieć w hebanie…
Tym marmur na piersiach stanie,
Tym prosty położą kamień,
Kamień położą przy sośnie,
Marmur cyprysem otoczą,
Lecz się marmury zgruchoczą,
Póki kamień mchem porośnie.

Śmierć, Pamięć, Poeta,
Słowo, Przy aźń

Śmierć, Pozyc a społeczna,
Danse macabre, Grób,
Sprawiedliwość

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/syrokomla-rymy-ulotne-do-ap
Tekst opracowany na podstawie: Władysław Syrokomla, Gawędy i rymy ulotne, Nakładem Księgarni pod ﬁrmą
Zawaǳkiego i Węckiego, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Utwór powstał w ramach konkursu „Współpraca w ǳieǳinie dyplomac i publiczne ”, realizowanego
za pośrednictwem MSZ RP w roku . Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem
zachowania ww. informac i, w tym informac i o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o konkursie
„Współpraca w ǳieǳinie dyplomac i publiczne ”. Publikac a wyraża edynie poglądy autora i nie może
byc utożsamiana z oﬁc alnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: treehouse@Flickr, CC BY-SA .
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.

    Do A. P.



