


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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ADAM ASNYK
  

III
I powstał krzyk ogromny u monarszych dworów,
Krzyk na emnych pochlebców, łaknących korzyści,
I rozszedł się po kra u wśród miast, siół i borów,
Wrzawą bezmyślne dumy, ślepe nienawiści.

Spęǳono luǳką trzodę z pastwisk i ugorów,
Zdatnych na rzeź wybrali królewscy artyści,
I stanęły szeregi nowych gladyatorów,
Woła ąc: «Niecha słowo monarsze się ziści!»

Przygotowano mordu maszyny ży ące,
Dano znak pota emny i wo sko ruszyło…
Zostały puste domy i zboże sto ące,

Płacz matek, którym synów z ob ęć wzięto siłą,
Sąd wo enny na krnąbrnych, psy nocą wy ące,
I wiǳiałem, że wszystko po me myśli było.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
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Okładka na podstawie: quapan@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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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