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JULIUSZ SŁOWACKI

Jeżeli ci Pan nie zbuduje domu…
Jeżeli ci Pan nie zbudu e domu,

Próżno składa ą ci cegły mularze¹;
Dom, Miasto, Bóg

Jeśli nie broni miasta od pogromu,
Próżno czuwa ą po szyldwachach² straże.

Na próżno wsta esz przed świtem, człowiecze,
A przy świeczniku nad robotą ślęczysz:

Praca, Chleb, Bóg,
Miłosierǳie

Z gorzkiego żyta chleb ci się upiecze,
Bo Ty, o Panie! te, co kochasz, wieńczysz! Nagroda, Bóg, Syn, Opieka,

Wróg
Zaprawdę, nie ma ho nie sze nagrody

Nad naroǳone w domu twoim plemię,
Nad syny, które mąż i człowiek młody

Jak winne grona wyprowaǳa z ziemie³.

Synowie ego powaǳe przysto ą,
Potęgę mnożą, miłość k’niemu⁴ niecą,

W kołczanie ako złote strzały sto ą,
W poselstwa ako złote strzały lecą.

A kiedy takich strzał mnóstwo w kołczanie
Pan mu dozwoli mieć — ubranych w ciało,

Przeciw wrogowi swemu śmiało stanie,
Odepchnie napaść i powróci z chwałą.

O Panie! rozpuść two e wielkie moce,
Przez lud się twó rzuć ognia strumieniami.

Bóg, Siła, Ogień, Naród

¹mularz (daw.) — murarz. [przypis edytorski]
²szyldwach (daw.; z niem. Schild: tarcza; Wache: warta) — żołnierz na warcie, wartownik, tu: wartownia,

mie sce pełnienia straży. [przypis edytorski]
³z ziemie (daw.) — ǳiś popr. forma N. lp r.ż.: z ziemi. [przypis edytorski]
⁴k’niemu (daw.) — ku niemu, do niego. [przypis edytorski]
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