


 

 

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

Do młodych
Szuka cie prawdy asnego płomienia,
Szuka cie nowych, nieodkrytych dróg!
Za każdym krokiem w ta niki stworzenia Prawda, Dusza, Bóg
Coraz się dusza luǳka rozprzestrzenia
I większym sta e się Bóg!

Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
Choć rozproszycie legendowy mrok,

Kwiaty

Wzrok, Pozory, Wieǳa
Choć mgłę uro eń zedrzecie z błękitów —
Luǳiom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
Lecz dale sięgnie ich wzrok.

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczora szych snach:

Czas, Kondyc a luǳka,
ǲieǳictwo, Mądrość,
PrzemĳanieNieście więc wieǳy pochodnię na czele

I nowy uǳiał bierzcie w wieków ǳiele —
Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść:
Na nich się eszcze święty ogień żarzy,
I miłość luǳka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

Ze światem, który w ciemność uż zachoǳi
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Prawǳiwa mądrość niecha was pogoǳi:
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młoǳi,
W ciemnościach pogasną znów!
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem 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/do-mlodych
Tekst opracowany na podstawie: El…y (Adam Asnyk), Poezye, t. , Gebethner i Wolff, wyd. nowe poprzeǳone
słowem wstępnym St. Krzemińskiego, 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, Blanka Kościńska, Olga Sutkowska.
Okładka na podstawie: Wilno - Wieża Znicza (agment), Kazimierz Stabrowski (-), domena publiczna
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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