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Kiedy prawǳiwie Polacy powstaną…
Kiedy prawǳiwie Polacy powstaną,
To składek zbierać nie będą narody,
Lecz ogłupie ą — i na pieśń strzelaną
Wytężą uszy, odemkną gospody.

Powstanie, Walka, Polak

I będą wieści z wichrami wchoǳiły,
A każda bęǳie serce ludów pasła;
Niezna omymi świat poruszą siły¹
Na niezna ome akieś wielkie hasła.
Nie po mie Francuz, co to w świecie znaczy,
Że akiś naród wstał w ciemności dymie,
Choć tak rozpaczny — nie w imię rozpaczy.
Choć taki mściwy — a nie w zemsty imię.

Naród, Rozpacz, Zemsta

Nie po mie, aką duch odbył robotę
W przeświętych serca luǳkiego ciemnicach²,
Iż przez sztandary e tłumaczy złote,
I przez bó wielki — i [w] ǳiał błyskawicach.

Duch, Praca, Odroǳenie
przez grób, Walka

«Cóż to — zapyta — są za bezimieńce³,
Którzy na dawnym wstali mogilniku?
Bó tylko widać i ogniste wieńce,
A zwierzęcego nic nie słychać krzyku!

Rycerz, Dusza, Walka

Nie, to nie luǳie z krwi i ciał być muszą,
Lecz acyś pewnie upiorni rycerze,
Którzy za duszę walczą tylko duszą
I ogniem bĳą niebieskim w pancerze».

¹nie na o y i … si y — ǳiś popr.: niezna omymi siłami. [przypis edytorski]
²pr e wi tyc … cie nicac — w innym wydaniu est tu lp.: prześwięte ciemnicy (i analogicznie: „ǳiał
błyskawicy” w czwartym wersie stro). Strofę poprawiono według wydania: J. Słowacki, ie a ws yst ie, red.
J. Kleiner, t. XII, cz., Wrocław , s. . [przypis edytorski]
³ e i ieniec (neol.) — człowiek bez imienia; tu: metaforyczne nawiązanie do wymazania nazwy Polski
z mapy Europy pa rozbiorach –. [przypis edytorski]
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