


 

 

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

[Czego ci trzeba ǳiś, posępny tłu-
mie…]
Czego ci trzeba ǳiś, posępny tłumie,
By piersi two e napełnić otuchą?
Czego ci trzeba w kamienne zadumie,
By łzy przywołać na źrenicę suchą?

Anielskie chóry, których two e ucho
Dosłuchiwało niegdyś w pieśni szumie,
Te ǳiś przebrzmiały martwo, sennie, głucho…
I serce two e chwytać ich nie umie.

Tyś łzy zatracił, myśląc, że cię lepie
Osłaniać bęǳie chłód twó i rozwaga,
Gdy świat ten z złuǳeń rozbierzesz do naga

I myśl się w prochu, ak robak, zasklepi,
A oto zawsze niedola cię smaga,
Tylko cię żadna łza uż nie pokrzepi!…

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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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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