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JULIUSZ SŁOWACKI

A jednak ja nie wątpię — bo się pora
zbliża…¹
A ednak a nie wątpię — bo się pora zbliża,
Że się to wielkie światło na niebie zapali,
I Polski Ty, o Boże, nie odepniesz z krzyża,
Aż bęǳiesz wieǳiał, że się ako trup nie zwali.

Bóg, Chrystus, Cierpienie,
O czyzna, Trup

ǲięki Ci więc, o Boże — że uż byłeś blisko,
A eszcześ Two e złote nie odsłonił twarzy,
Aleś nas, syny Two e, dał na pośmiewisko,
Byśmy rośli ak kłosy pod deszczem potwarzy.

Śmiech

Takie chwały od czasu, ak na wiatrach stoi
Glob ziemski — na żadnego nie włożyłeś ducha,
Że się cichości nasze cała ziemia boi
I sąǳi się, że wolna ak ǳiecko, a słucha.
Zaprawdę w ciałach naszych światłość akaś wielka
Balsamu ąca ciało — formy żywicielka,
Uwiecznica… promienie swe dawała złote
Przez alabastry ciała.

¹A jednak ja nie wątpię (…) — wiersz stanowi swoiste post s ript do dpowie i na sal prz sz o i
i est cześcią poetycko-politycznego dialogu mięǳy Słowackim a Krasińskim. [przypis edytorski]

Ciało

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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