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ADAM MICKIEWICZ

Do*** na Alpach w Splügen 
Nigdy, więc nigdy z tobą rozstać się nie mogę!
Morzem płyniesz i lądem iǳiesz za mną w drogę,
Na lodowiskach wiǳę błyszczące twe ślady
I głos twó słyszę w szumie alpe skie kaskady,
I włosy mi się eżą, kiedy się oglądam,
I postać two ę wiǳieć lękam się i żądam.
Niewǳięczna! Gdy a ǳisia , w tych podniebnych górach.
Spada ący w otchłanie i niknący w chmurach,
Wstrzymu ę krok, wiecznymi utruǳony lody.
I oczy przeciera ąc z le ące się wody,
Szukam północne gwiazdy na zamglonym niebie,
Szukam Litwy i domku two ego, i ciebie;
Niewǳięczna! może ǳisia , królowa biesiady,
Ty w tańcu re prowaǳisz wesołe gromady,
Lub może się nowymi miłostkami bawisz,
Lub o naszych miłostkach śmie ąca się prawisz,
Powieǳ, czyś ty szczęśliwsza, że ciebie poddani,
Niewolnicze schyla ąc karki, zowią Pani!
Że cię rozkosz usypia i wesołość buǳi,
I że cię nawet żadna pamiątka nie nuǳi?
Czy byłabyś szczęśliwsza, gdybyś, mo a miła,
Wiernego ci wygnańca przygody ǳieliła?
Ach! Ja bym cię za rękę po tych skałach woǳił,
Ja bym trudy podróżne piosenkami słoǳił,
Ja bym pierwszy w ryczące rzucał się strumienie
I pod twą nóżkę z wody dostawał kamienie.
I przeszłaby twa nóżka wodą nie dotknięta,
A całowaniem two e ogrzałbym rączęta.
Spoczynek by nas czekał pod góralską chatą:
Tam zwleczoną z mych barków okryłbym cię szatą,
A ty byś przy pasterskim usiadłszy płomieniu
Usnęła i zbuǳiła na moim ramieniu.

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
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-do-na-alpach-w-splugen-
Tekst opracowany na podstawie: Adam Mickiewicz, Poezye, Nakład Księgarni G. Gebethnera i Spółki, Kraków
.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: longhairbroad@Flickr, CC BY .
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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