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JULIUSZ SŁOWACKI

Losmię już żaden niemoże zatrwo-
żyć…
Los mię uż żaden nie może zatrwożyć,

Jasną do końca mam wybitą drogę,
Los, Strach, Kondyc a
luǳka

Ta droga mo a — żyć — cierpieć — i tworzyć,
To wszystko czynię — a więce nie mogę.

Dawnie miłością różane goǳiny
I w zorzach eszcze aśnie sze pochodnie;

Czyn

ǲisia , przy schyłku dnia, ważnie sze czyny,
Wielkie i smętne, ak słońce zachodnie.

Na nich się zegar życia zastanowi
I puści ducha-skowronka w otchłanie,

Dusza, Ptak, Śmierć

Pomóżże, Boże, temu skowronkowi,
Niech wesół leci — niech wysoko stanie.

A racze powiem — gdy się żywot zmierzcha,
Dusza- askółka daleko od ziemi,

Pomóż askółce, co mi z oczu pierzcha
Z oczkami w światło rozweselonemi.
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