Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JULIUSZ SŁOWACKI

Córka Cerery

I
Przez mieǳę, która podobna do szlaków
Różnych kolorów, mięǳy złotym kłosem
Tyś szła, owieczka, białością i losem
Podobna owcy śród kłosów i maków.
Księżyc, Piekło, Przemiana

Wtem Pluton, ogniem wylatu ąc z krzaków,
Porwał cię w ręce i uniósł do piekła,
Córko Cerery — a tyś nic nie rzekła;
Weselił cię gwałt i wrzask nocnych ptaków.
Jakaż cię teraz cudotwórcza siła
Porwie i znowu cudownie przemieni
W córkę świecącą kłosów i promieni,
Kiedyś ty piekłu ak miesiąc świeciła
I tam, gǳie luǳie adem są żywieni,
Tyś nie umarła — lecz adła i żyła!
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II
Patrząc w twe oczy i w księgę twych losów,
Po ąłem, czemu Pluton niegdyś chwycił
I żąǳe swo e ogniste nasycił
Córką Cerery — one bożki kłosów.
Wieńczoną makiem, ludy cię połosów
Królową swo ą piekielną uczuły,
Płacz cię nie zabił — ady nie otruły,
Ogień się nie ął twoich zimnych włosów.

Miłość, Ogień, Piekło,
Ziemia

Pluton cię kochał, boś mu w dom książęcy
Zaraża ące miłości nie wniosła,
A nad ogień go nie kochałaś więcé ,
Więc ci zaufał i użył za posła.
A matce oddał cię na sześć miesięcy,
Abyś piekielne w domu a o zniosła.

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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/corka-cerery
Tekst opracowany na podstawie: Juliusz Słowacki, Liryki i powieści poetyckie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Marysol*@Flickr, CC BY-SA .
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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.
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