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ADAM ASNYK

Bolesławowi Prusowi
Niecha pracownik nie żali się cichy,
Gdy ziarno myśli wciąż rzuca ąc świeże,
W oklaskach tłumu i błyskotkach pychy
Za trud swó głośne zapłaty nie bierze.
Rozgłos i sława przemĳa tak marnie,
Jak tuman pyłu, którym wicher kręci…
Choć nagle cały widnokrąg ogarnie,
Znika ąc z oczu, znika i z pamięci.
Opada fala uwielbieniem wrząca,
I tych, co w górę wyniosła na sobie,
Po krótkie chwili znowu na dół strąca,
I grzebie żywcem w zapomnienia grobie.
Powoli nawet dźwięk imienia głuchnie,
Zgłuszą go nowi tłumu ulubieńce,
I w bezimiennem rozsypią się próchnie
Oznaki hołdów i laurowe wieńce.
Zginą od prądów chwilowych zawiśli
Za widmem sławy goniący sztukmistrze,
Lecz nie zaginie siew szlachetnych myśli,
I nie przepadną natchnienia na czystsze.
Choć pracownika noc otoczy głucha,
Wyrosną kwiaty na cmentarne grzęǳie,
I nieśmiertelna cząstka ego ducha
W sercu pokoleń późnie szych żyć bęǳie.
A nowych czasów dążenia i czyny,
Co nieświadomie zeń początek wiodą,
Te niewiędnące da ąc mu wawrzyny,
Będą dla niego na wyższą nagrodą!
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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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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.
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