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JULIUSZ SŁOWACKI

Dajcie mi tylko jednę ziemi milę…
Da cie mi tylko ednę ziemi milę —

Może, o bracia, za wiele zachciałem!
Wolność, Ziemia

Da cie mi edną bryłę — na te bryle
Jednego — duchem wolnego i ciałem,

A a wnet z siebie sprawię i pokażę,
Że taki posąg — dwie bęǳie miał twarze.

Da cie mi gwiazdę mnie szą od miesiąca,
Kometę złotym wie ącą szwadronem,

Gwiazda

Niecha po lasach bęǳie lata ąca,
A tylko święta ednym polskim zgonem,

A a wnet siły dobędę nieznane,
Skrzydła wyrzucę — i wnet na nie stanę…

O bracia moi! kiedy krzyżem leżę
A proszę Boga o kra , o człowieka —

O czyzna, Wiz a

To mi się zda e, że tętnią rycerze,
A wróg z piorunem przed nimi ucieka…

Chcę biec — lecz kiedy na blask gwiazd wynidę,
Gwiazdy mię drwiące pyta ą, gǳie idę.

O gwiazdy zimne, o świata szatany,
Wasze mię wreszcie niedowiarstwo zwali…
Już prawie estem człowiek obłąkany, O czyzna, Ogień, Serce,

SzaleniecCiągle powiadam, że kra się uż pali,
I na świadectwo ciskam ognia zdro e —

A to się pali tylko serce mo e!…

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dajcie-mi-tylko-jedne-ziemi-mile
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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/da cie-mi-tylko- edne-ziemi-mile
Tekst opracowany na podstawie: Juliusz Słowacki, Liryki i powieści poetyckie, Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich, 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: Daniel Tellman@Flickr, CC BY-SA .
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.

   Dajcie mi tylko jedne ziemi milę 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dajcie-mi-tylko-jedne-ziemi-mile
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1485
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

