


 

 

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

JULIUSZ SŁOWACKI

Anioły stoją na roǳinnych polach…
Anioły sto ą na roǳinnych polach

I chcąc powitać lecą w nasze strony,
Anioł

Luǳie schyleni w nęǳy i w niedolach Chrystus, Cierpienie,
WalkaCierniowymi się kłania ą korony,

Idą i szyki wita ą podróżne,
I o miecz proszą tak ak o ałmużnę.

— Postó , o postó , hulanie czerwony!
Przez co to koń twó zapieniony skacze?

Grób, Koń, Matka,
O czyzna

— To nic… to mo e matki grób zhańbiony,
Serce mi pęka, lecz oko nie płacze. — Łzy, Serce

Koń dobył iskier na grobie z marmuru
I mściwa szabla wylazła z aszczuru.

Zemsta

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.
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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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