


 

 

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-
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JULIUSZ SŁOWACKI

Z listu do księgarza
Jeszcze choǳą przed oczyma
Róże, palmy, wieże, gmachy,

Podróż, Marzenie

Kair, Teby, Tyr, Solima,
Mó Eustachy.

Jeszcze głowa diabła warta,
Jeszcze morskie czu ę strachy,
Wycia hy en, lwa, lamparta,

Mó Eustachy.

Jeszcze długo spocząć trzeba,
Nim przywyknę wiǳieć dachy
Zamiast płócien, palm i nieba,

Mó Eustachy.

Lecz ty wyrwiesz mnie z letargu,
Ty pomieszasz róż zapachy

Poeta, Literat, Ambic a,
Polak, Walka

Księgarskiego wonią targu,
Mó Eustachy.

Będę tobie wǳięcznym za to,
Przypomnisz mi kra i Lachy
Zniechęceniem, troską, stratą,

Mó Eustachy.

Ty napiszesz mi, ak sto ą
Poetyczne muzy gachy,
I co piszą, i co bro ą,

Mó Eustachy.

Dla nich rosły świeże laury
I szczękały druku blachy,
Gdym a gonił Ko, Maury,

Mó Eustachy.

Niech śpiewa ą więc Te Deum,
Żem rok zgubił, buǳąc Grachy
I Scypiony w Kollizeum,

Mó Eustachy.

Lecz się wmieszam do antyfon,
Na egipskie klnę się Ptachy,
Na kościoły, gǳie Bóg Tyfon¹,

Mó Eustachy.

¹Tyfon — bóg piekła. [przypis autorski]
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Klnę się tobie i na Athor²,
Co w Tentyrze ma swe gmachy,
Że się porwę, ak gladiator,

Mó Eustachy.

Lipca d.  w kwarantannie Livourno .

²Athor — Wenus egipska. [przypis autorski]

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
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