


 

 

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

ADAM ASNYK
   ¹

I
Oto a, anioł zniszczeń, miecz u ąłem w dłonie,
I rzuciłem na ziemię ostry miecz anioła,
I szepnąłem monarchom sieǳącym na tronie:
«Czas pokazać! kto więce krwi wycisnąć zdoła?

Czas pokazać! kto więce na krwawym zagonie
Położy ofiar luǳkich? kto miasta i sioła
Poburzy mściwą ręką? i kto swe koronie
Przysporzy rubin zd ęty z przeciwnika czoła?

Kto to zrobi, ten cały świat mieć bęǳie w ręku
I bęǳie go mógł deptać dla swo e zabawy,
A z hekatomby trupów i ży ących ęku

Wzniesie dla siebie pomnik wiekopomne sławy;
Ludy i monarchowie przy dą przed tron krwawy
I położą swe głowy na liktorskim pęku».

¹Ze sceny świata — Cykl ten został napisany pod wrażeniem wo ny prusko-ancuskie w r. –. Dru-
kowany był na pierw w „ǲienniku Poznańskim”. [przypis autorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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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.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-i-oto-ja-aniol-zniszczen/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/asnyk-ze-sceny-swiata-i-oto-ja-aniol-zniszczen/
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/3245
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

