


 

 

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

W albumie E. Hr. Krasińskiej
Chciałbym, ażeby tu wpisane słowo,

Jeśli na wieki ma słowem pozostać,
Słowo

Aby słów miało nieśmiertelnych postać
Albo posągów piękność marmurową,
Lub ak Walkhirie¹, co noszą nad głową

Wieniec z piorunów i we krwi szeleszczą,
Chciałbym, ażeby miało taką wieszczą

Groźbę i skrzydła, i twarz piorunową.

Lecz słowo martwe. — Ale wy esteście
Jako Walkhirie z północy przybyłe:

Kobieta, Zmartwychwstanie

Pod wasze stopy rzucamy niewieście
Grobowce nasze. — A wy na mogiłę

Wstąpcie, a kto wart życia, tego wskrzeście.

Paryż, d.  czerwca  r.

¹Walkhirie — właśc. Walkirie, w mit. nordyckie córki Odyna, boginie, ǳiewice-wo owniczki, eżdżące na
skrzydlatych koniach a. wilkach, zbro one we włócznie i tarcze; za mowały się sprowaǳaniem dusz na ǳiel-
nie szych wo owników z pola bitwy do Walhalli oraz usługiwały podczas odbywa ących się tam uczt Odynowi
i ego gościom. [przypis edytorski]
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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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