


 

 

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

JERZY LIEBERT


Słowacki
Gdy z ziemi cuǳe wreszcie dobyty,
Przypłyniesz ku nam rzecznym korytem,
Na progu staniesz, swoich przywitasz —
Na pewno wtedy bęǳiesz się pytał:

Jakżeście żyli, akże się ǳiało,
Gdy z każde mieǳy w oczy wam wiało,
Lęk nieustanny, niepokó miałem,
Czy w domu wszystko, czy w domu cało?

Patriota

Kiedym was odbiegł, choǳiłem wokół
Po różnych kra ach z płomieniem w oku,

Emigrant

Nie mogłem spocząć, powstrzymać kroków,
Jednego tylko tęskny widoku.

Gdy ku domowi zwracałem głowę,
Wiǳiałem nad nim chmury gradowe,
Zwały kraczące, ciemno-wiorstowe¹…
Chciałem e moim odpęǳić słowem!

Chciałem wam chociaż z daleka pomóc —
Biegłem naprzeciw gońcom hiobowym²,
Z chmurą, stuwichrem przy blaskach gromu
Walczyłem w barwach naszego domu.

Myślałem błędny, że ktoś z domowych
Podsłucha mo e z sobą rozmowy,
Niedomówione słowa podpowie,
Wichry, sny czarne zde mie mi z powiek.

Cudowną wodę roǳinnych dolin
Do ust przyłoży, z czarów wyzwoli,
Że wyprowaǳi z zaklętych stolic
Na drogi dobrze znanych okolic.

Tam mi doręczy zielę nad zioła,
Przed którym nic się oprzeć nie zdoła…
Daremniem czekał… W kredowe koła
Wdarł się sen wielki, sen mnie pokonał.

Sen

I śniło mi się, że gdy grom zamilkł,
Przyszli mnie szukać, idąc śladami,

¹ciemno-wiorstowy — ponury i ogromny; wiorsta — daw. miara odległości, ok.  km. [przypis edytorski]
²Biegłem naprzeciw gońcom hiobowym — nawiązanie do biblĳnych posłańców, którzy powiadomili Hioba

o nieszczęściach, akie spadły na ego dom (stąd hiobowa wieść). [przypis edytorski]
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Że wracam wreszcie goǳić się z wami,
Odnaleziony mięǳy słowami…

I w wieczność mo ą, w mó sen głęboki
Wbiegły wiślane szepty, potoki,
I sam wiǳiałem mo e obłoki
Odbite w woǳie — trudy wysokie.

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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