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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ADAM ASNYK
  

VI
Teraz to rzeź za rzezią kroczy uż wspaniale,
I stutysięczne armie pośród armat błysku
Zwiera ą się ze sobą w morderczym uścisku,
Roztrąca ąc się wza em, ako morskie fale.

Całe gromady giną przy zdobytem ǳiale,
Całe szwadrony leżą strzaskane w urwisku,
Całe szeregi trupów sto ą w pośród ścisku,
I wał żywych przebiega po umarłych wale!

Sztuczne śmierci narzęǳia i genialne bronie
Zmiata ą całe stosy skrwawionego cielska,
Poszarpane oǳieży, szmat, błota i zielska.

Bezkształtne masy leżą zmięszane po zgonie…
W edną kałużę spływa krew nieprzy acielska…
Aż śmierć sama ze wstrętem kry e oczy w dłonie.
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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.
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