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ADAM MICKIEWICZ

Do*** na Alpach w Splügen 
Nigdy, więc nigdy z tobą rozstać się nie mogę!
Morzem płyniesz i lądem iǳiesz za mną w drogę,
Na lodowiskach wiǳę błyszczące twe ślady
I głos twó słyszę w szumie alpe skie kaskady,
I włosy mi się eżą, kiedy się oglądam,
I postać two ę wiǳieć lękam się i żądam.

Niewǳięczna! Gdy a ǳisia , w tych podniebnych górach.
Spada ący w otchłanie i niknący w chmurach,
Wstrzymu ę krok, wiecznymi utruǳony lody.
I oczy przeciera ąc z le ące się wody,
Szukam północne gwiazdy na zamglonym niebie,
Szukam Litwy i domku two ego, i ciebie;
Niewǳięczna! może ǳisia , królowa biesiady,
Ty w tańcu re prowaǳisz wesołe gromady,
Lub może się nowymi miłostkami bawisz,
Lub o naszych miłostkach śmie ąca się prawisz,
Powieǳ, czyś ty szczęśliwsza, że ciebie poddani,
Niewolnicze schyla ąc karki, zowią Pani!
Że cię rozkosz usypia i wesołość buǳi,
I że cię nawet żadna pamiątka nie nuǳi?
Czy byłabyś szczęśliwsza, gdybyś, mo a miła,
Wiernego ci wygnańca przygody ǳieliła?
Ach! Ja bym cię za rękę po tych skałach woǳił,
Ja bym trudy podróżne piosenkami słoǳił,
Ja bym pierwszy w ryczące rzucał się strumienie
I pod twą nóżkę z wody dostawał kamienie.
I przeszłaby twa nóżka wodą nie dotknięta,
A całowaniem two e ogrzałbym rączęta.
Spoczynek by nas czekał pod góralską chatą:
Tam zwleczoną z mych barków okryłbym cię szatą,
A ty byś przy pasterskim usiadłszy płomieniu
Usnęła i zbuǳiła na moim ramieniu.
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