Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne
Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

CYPRIAN KAMIL NORWID

Ostatni despotyzm
„Cóż nowego?” — „Despotyzm runął!… Wraz
opowiem…
Oto depesza…”
„Jakże pan cieszy się zdrowiem?
Niech pan sięǳie! Depesza? mówi… Spocząć
proszę.
Lecz co słyszę! W przysionku chrzęszczą mekintosze¹
Ktoś nadchoǳi! — To baron! Jakże cenne zdrowie?
Niech sięǳie! Cóż nowego nam baron opowie?…”
¹mekintosz (a. makintosz (z ang. Mackintosh) — płaszcz nieprzemakalny lub
nieprzemakalny materiał; nazwa pochoǳi od nazwiska ego wynalazcy. [przypis
edytorski]

*
„Depesza ta co mówi?… Może pomarańczę?…
Lub może wody z cukrem?” — „Upadły szarańcze
W Grec i… Na Cyprze brzeg się w otchłanie
usunął…
W Cyruliku Sewilskim² występu e Pitta…
— Pomarańcza, ak wiǳę, z Malty — wyśmienita!”
„Może drugą?…”
*
„I akże despotyzm ów runął?”

Lecz — właśnie anonsu ą eksszambelanowę
Z synem przybranym… — Cóż pan mówisz na
nepotyzm?³
²Cyrulik Sewilski — komedia . dramaturga Pierre-Augustina Beaumarchais’go (–), na podst. które powstała słynna opera Gioacchino Rossiniego,
wystawiona po raz pierwszy w  r. [przypis edytorski]
³nepotyzm (łac. nepos: wnuk, bratanek) — faworyzowanie krewnych i przyaciół przy rozǳielaniu godności i stanowisk. [przypis edytorski]
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Chłopiec starszy od matki o rok i o głowę…
Właśnie nadchoǳą…
Jakże? Runął ów despotyzm?»
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na
Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego
zgodnie z art. Art.() Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o zapisach licenc i oraz
zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna
się z nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ostatnidespotyzm
Tekst opracowany na podstawie: Cyprian Kamil Norwid, ǲieła Cypr ana Norwida (drobne utwory poetyckie-poematy-utwory dramatyczne-legendy, nowele,
gawędy-przekłady-rozprawy wierszem i prozą), Spółka Wydawnicza ”Parnas Polski”, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a
zrealizowana
w
ramach
pro ektu
Wolne
Lektury
(http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Aldeburgh, fotologic@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.
   Ostatni despotyzm

Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

