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ADAM ASNYK

Herakles

Greckie go mity Heraklesem zwały,
Chociaż właściwie ludem się nazywa;
Na wieczną pracę nieba go skazały,
Więc ego ramię nigdy nie spoczywa.

Jest pracowity, silny i wytrwały,
Lwia skóra nagie barki mu pokrywa,
Lecz wobec pana swo ego nieśmiały,
Łańcuchów swoich sam ku e ogniwa,

I spełnia wszystkie na cięższe zlecenia.
Kiedy podniesie maczugę, to straszny!
A ednak stąpa cicho, na zwycza nie ,

Pełen zaparcia i upokorzenia;
Śmie ą się z niego, że est za rubaszny,
Kiedy go wiǳą w augiaszowe sta ni.


ǲiewicza Muza nieraz wstydem spłonie,
Wiǳąc, ak grube oddany swawoli,
Pĳaną orgią gasi ogień w łonie,
Pragnąc zapomnieć o tem, co go boli;

Lub gdy rozżarty nadmiarem niedoli
Chwyta w szaleństwie za tru ące bronie,
I na świat biegnie w niszczyciela roli,
I krwią niewinnych plami swo e dłonie!

Jednak pomimo tych wybuchów szału,
Przez które w niwecz iǳie wieków praca,
I wielkich czynów szereg się zaciera,

Z obłędu swego buǳąc się pomału,
Kornie na dawne stanowisko wraca,
I spełnia dale ǳieło bohatera.


On bohaterstwo swo e mało ceni,
I nie wie eszcze, czem est i czem bęǳie,
Nie wie, że cało wyszedłszy z płomieni,
Mie sce dla siebie wśród bogów zdobęǳie;
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Lecz wieǳą o tem bogowie strapieni,
Co w nim mieć chcieli posłuszne narzęǳie,
Więc cały Olimp z wściekłości się pieni
I prześladu e go zawsze i wszęǳie.

Jeszcze w kolebce posyłał mu gady,
Aby go zgniotły w duszącym uścisku,
I wciąż tysiącem olbrzymów nań goǳi.

Bezsilne gniewy, zasaǳki i zdrady!
Bęǳie zwycięzcą… i przy gromów błysku
Prometeusza z więzów wyswoboǳi!
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