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JULIUSZ SŁOWACKI

Niedawno jeszcze wasze mogiły…
Niedawno eszcze wasze mogiły
Trąciłem piosnką mo ą, wygnanko,

Poeta, Poez a, Grób

I wnet się ze snu grobów ruszyły,
Wnet się ruszyły, o Krakowianko¹!

Niedawno mó duch ogniami dmuchnął
Na górę Heklę², tak ak prorocy,

Duch, Ogień, Góra, Prorok

I wnet spod ziemi wulkan wybuchnął,
Od stu lat śpiący… wulkan północy.

¹wasze mogiły (…) wnet się ruszyły, o Krakowianko — nawiązanie do powstania krakowskiego, które wybu-
chło w  r. w Wolnym Mieście Krakowie pod hasłami demokrac i i miało stać zrywem ogólnonarodowym,
co się ednak nie udało; trwało od  lutego do  marca, do wo sk austriackich tłumiących powstanie przyłączyli
się okoliczni chłopi polscy. [przypis edytorski]

²Hekla — nazwa góry na południu Islandii, będące zarazem czynnym wulkanem, uaktywnia ącym się co
kilkanaście lat. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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