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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JULIUSZ SŁOWACKI

Niedawno jeszcze wasze mogiły…
Niedawno eszcze wasze mogiły
Trąciłem piosnką mo ą, wygnanko,
I wnet się ze snu grobów ruszyły,
Wnet się ruszyły, o Krakowianko¹!

Poeta, Poez a, Grób

Niedawno mó duch ogniami dmuchnął
Na górę Heklę², tak ak prorocy,
I wnet spod ziemi wulkan wybuchnął,
Od stu lat śpiący… wulkan północy.

Duch, Ogień, Góra, Prorok

¹wasze mogiły (…) wnet się ruszyły, o Krakowianko — nawiązanie do powstania krakowskiego, które wybuchło w  r. w Wolnym Mieście Krakowie pod hasłami demokrac i i miało stać zrywem ogólnonarodowym,
co się ednak nie udało; trwało od  lutego do  marca, do wo sk austriackich tłumiących powstanie przyłączyli
się okoliczni chłopi polscy. [przypis edytorski]
²Hekla — nazwa góry na południu Islandii, będące zarazem czynnym wulkanem, uaktywnia ącym się co
kilkanaście lat. [przypis edytorski]
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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.

