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JULIUSZ SŁOWACKI

Do Ludwiki Bobrówny
Gdy na o czyznę spo rzą oczy Lolki,
Karmione złotem i tęczową czczością,
Niecha że patrzą tak, ak oczy Polki,
Spoko nie — ale z ogniem i z miłością.

O czyzna, Oko

Jeśli e patrzeć na hańbę przymuszą
I na lud, który tam w łańcuchach pęǳą:
Niecha te oczy łzami się zaprószą,
Lecz niech się nigdy nie zamkną przed nęǳą.
Kiedy z tych oczu łez opadnie rosa,
A luǳie dobrzy będą w nie patrzali:
Pokaż im w oczach otwartych niebiosa
Aż do błękitu dusz — i eszcze dale …
Gdy przy dą wieszcze porwać naród z trumny
I rzucić w ogień tych, co skry się bo ą:
Z oczu rzuć takie dwie światła kolumny,
Jak ognie, które na wulkanach sto ą.

Ogień

Wtenczas a, wiǳąc te łzy i wulkany,
Powiem i w rymy to włożę królewskie:
Że choć wiǳiałem w oczach cztery zmiany,
Prawǳiwie Lolka ma oczy niebieskie.

Poeta

Paryż, d.  marca .

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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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