


 

 

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

Ten samduchowi płomienny szlak…
Ten sam duchowi płomienny szlak,

Ten sam słowiański orzeł i lew,
Duch, Krew, Czyn

Tam gǳieś na wiedźmie Krokt czy Krak,
Ścierwo — orłowie — ogień i krew.

A tam gǳieś ludu słowiański syn
W zagroǳie swo e w modlitwie śni

Sława, Słowo, Sen

Niebo — ak złotych aniołów gmin,
Wieczność — ak złotych tysiące dni.

Niebo, O czyzna

Niebo — ak w kwiatkach błękitny len,
Przyszła o czyzna piękna — ak sen,

Bo on nie sławy, lecz słowa syn,

On wie, co wielki znaczy się lud,
Nie padnie, on krwi szanu e czyn,
A czyn na wyższy — odda za cud.

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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