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JULIUSZ SŁOWACKI

Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi…
Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi¹,
Ja ku niebu podniósłszy ducha i słuchanie,
Z rękami wzniesionymi na słońca spotkanie
Lecę — bym był oświecon ogniami złotemi.
Pode mną noc i smutek — albo sen na ziemi,
A tam uż gǳieś nad Polską świeci zorzy pręga,
I chłopek swo e woły do pługa zaprzęga,
Modli się. — Ja się modlę z niemi i nad niemi.

Noc, Lot

Chłop
Modlitwa

Tysiące gwiazd nade mną na błękitach świeci,
Czasem ta, w którą oczy głęboko utopię,
Zerwie się i do Polski ak anioł poleci;

Gwiazda, Anioł

Wtenczas we mnie ta wiara — co w litewskim chłopie,
Że modlitwa w niebiosach tak ak anioł kopie,
A czasem ziarno ducha wrzuci i zanieci.

Wiara, Anioł, Duch

¹oniemić (neol.) — uczynić niemym, odebrać głos. [przypis edytorski]

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
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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.

