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NA CZESC

WITOLDA

XIECIA

NOWOZENCÓW.

CZARTORYSKIEGO,

MARII Z HRABIÓW GROCHOLSKICH
XIEZNEJ

CZARTOR YSKIEJ.

-

Am I not Ihin.
thy own lov'd brid.
Th. on., Ih. chos.n on., whos. plac.
In iii. or d.ath is by thy sid.!
(Tum..s

MOORE),

Zagral dzien blogi w Lamberta Hotelu,
Dzien to nadziejny jak przeszlosc dwóch rodzin :
Brak rót Pulawskich - na waszem weselu,
Lecz tak dostojnie jak za dawnych godzin;
- Kniaziu Slowianski! w Celtyckie podwoje
Goscia racz przyji!c-i uczcsc piesn moji!:
Ongi

-

-

gdy wasze Kiernowskie naddziady
Wladni!c szeroki! posadi!narodów,

-

do dwóch Nowogrodów
Od brzegów Elby
Szlubne na Litwie sprawialy biesiady.
I gdy w posagu nosily im zony
Polskie, Wegierskie, ,i Czeskiekorony,
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Ach! niebo-wzroka

Ongi - gdy l'ód ich przewazny, potezny
Na wschód, na zachód, od morza po mOI'ze
Zwiellczal Cezarom dziewicze swe ksiezny,
Mialy CZp.schardy w rycerskim ich dworze:
Odglos ich zwyciestw, hospodarskie cnoty
Swiat obiegaly w spiewach waydeloty.

Laszka jasno-oka
Z natchnieniem Polskiem ,
I z sercem Podolskiem
Swietna to zdobycz, lup to jest na wrogu
Piekny.. bezcenny, ach! skarb to prawdziwy!
Dalszosc zostawcie swej zorzy i Bogu:
a Bógsprawiedliwy.
Slota przemija

-

Gdiiez s~ i wielkosc? i szczescie i sily?
Sprawy i piesni? i pzeszlosc z jej chwal~?
[ cóz nam s tego wszystkiego ostalo?

I my wyplyniem z obecnej powodzi
Z dziejów kotwici!-z MASZTAMI
na lodzi
Jak szlub wasz prawy i jak Bóg niesmierteJny!
Wierzcie w piers wlasni! - i w moje natchnienie.
I niech wam w sercu zostanie wspomnienie

Gruzy i szczi!tki, grobl i mogily,
Koscmi pokolen zasiane zagony,
Smentarz olbrzymi... przed nami zamkniony ! ! !

-

Zem wam wieszcz pielgrzym gral w dzieli wasz wesel~y
Teskn~ jak pamiec krajówych kolei
piosnke rodzinni!-- ze zwrotki! nadziei.

Kniaziu Litewski! pod stopy waszemi
Obcapodloga- podrózne kobierce,
Brak wam pod nog'J Giedymina-Ziemi,
Leczwam rozrosloi ramie- i serce:

Koniec. Lecz nie -nie... ach! poklon DWÓMMATKOM,
Bez Polek matek

Kniaziu Witoldzie! przez berlo Meqdoga!
Czesc wam w upadku,,- przez miecz Swentoroga !
Czesc wam przez swietnosc - i krzyz Jagiellonów!
!
Czesc wam w zlej dobie - przez OJCA TULACZA.
Krwi ich naslednik, naslednik ich tronów,

Kraj nie mialby dziatek.
Przez pierwszy oddzwiek niemowlich mych latek:

-

Poczesc

wam polkom

i DRUZKOM i SWATKOM.

Druhom i jednej i drugiej rodziny
Daj daj' nam Boze! zejsc sil! w przenosiny...

-

Walczy on z mlodu, wsrzód klesk nie rospacza,
Wielki jak przodki ach! wiekszy tu... z nami,
Oby byl wielki - i przez WASi WAM!.

-

T, DUBn:CKI.

- W imie dwóch domów szlchetne i czyste!
Kniaziu Witoldzie!

OBOJGUWAM czolem,

I Bóg blogoslaw w pozyciu z aniolem
Który ci slonce poswieca ojczyste.
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