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JULIUSZ SŁOWACKI

Pogrzeb kapitana Meyznera
Wzięliśmy biedną trumnę ze szpitalu¹,
Do żebrackiego mieli rzucić dołu;
Ani łzy edne matczynego żalu,
Ani grobowca nad garstką popiołu!
Wczora² był pełny młodości i siły —
Jutro nie bęǳie nawet — i mogiły.

Śmierć, Żołnierz

Gdyby przyna mnie przy rycerskie śpiewce
Karabin emu pod głowę żołnierski!
Ten sam karabin, w którym na panewce
Kurzy się eszcze wystrzał belwederski,
Gdyby miecz w sercu lub śmiertelna kula —
Lecz nie! — szpitalne łoże i koszula!
Czy on pomyślał — te nocy błękitów,
Gdy Polska cała w twarde zbroi szczękła³,
Gdy leżał smętny w trumnie Karmelitów,
A trumna w chwili zmartwychwstalne pękła.
Gdy swó karabin przyciskał do łona —
Czy on pomyślał wtenczas, że tak skona⁈
ǲiś przyszedł chciwy ałmużny odźwierny
I przyszły wiedmy⁴, które trupów strzegą,
I otworzyli nam dom miłosierny,
I rzekli: „Brata pozna cie waszego!
Czy ten sam, który wczora się po świecie
Kołatał z wami? — Czy go pozna ecie?”

Trup, Urzędnik

I płachtę z głowy mu szpitalną zd ęto,
Nożem pośmiertnych rzeźników czerwoną;
Źrennicę⁵ trzymał na blask odemkniętą,
Ale od braci miał twarz odwróconą;
Więceśmy rzekli wiedmom, by zawarły
Trumnę, bo to est nasz brat — ten umarły.
I przeraziła nas wszystkich ta nęǳa,
A eden z młodszych spytał: „Gǳież go złożą?”
Odpowieǳiała mu szpitalna ęǳa:
„W święcone ziemi, gǳie przez miłość bożą
Kłaǳiemy poczet nasz umarłych tłumny,
W eden ogromny dół — na trumnach trumny”.
¹szpitalu — ǳiś popr. forma D. lp: szpitala. [przypis edytorski]
²wczora (daw.) — ǳiś popr.: wczora . [przypis edytorski]
³szczękła — ǳiś popr.: szczęknęła. [przypis edytorski]
⁴wiedmy — ǳiś popr.: wiedźmy. [przypis edytorski]
⁵źrennica — ǳiś popr.: źrenica. [przypis edytorski]

Pogrzeb, Grób, Bieda,
Żołnierz

Więc ów młoǳieniec, męki czu ąc szczere,
Wydobył złoty eden pieniąǳ drobny
I rzekł: „Zaśpiewać nad nim Miserere,
Niecha ogródek ma i krzyż osobny…”
Zamilkł: a myśmy pochylili głowy,
Łzy i grosz sypiąc na talerz cynowy.
Niech ma ogródek — i niech się przed Panem
Pochwali tym, co krzyż na grobie gada:
Że był w ǳiewiątym pułku kapitanem,
Że go słuchała rycerzy gromada,
A ǳiś o czyźnie est niczym niedłużny,
Chociaż osobny ma kurhan — z ałmużny.
Ale Ty, Boże! który z wysokości
Strzały Twe rzucasz na kra u obrońce⁶,
Błagamy Ciebie przez tę garstkę kości,
Zapal przyna mnie na śmierć naszą — słońce!
Niecha ǳień wy ǳie z asne niebios bramy,
Niecha nas przecie wiǳą — gdy konamy!

Śmierć, Światło, Wzrok

Paryż, d.  paźǳiernika  r.

⁶obrońce — ǳiś popr. B. lm: obrońców. [przypis edytorski]
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