Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

ADAM ASNYK

Dwie fazy

Kiedy myśl wielka nagle za aśnie e
I porwie z sobą mętną luǳi falę,
Burzliwym prądem niosąc ą przez ǳie e
Ku szczęściu, prawǳie, zwycięstwu i chwale,
Wtenczas pierś każda luǳka olbrzymie e,
I ponad trwogi powszednie i żale,
Każdy ak Tytan wyrasta zuchwale,
Po nieśmiertelną sięga ąc naǳie ę.
Wtedy z owego ta nego ogniska,
Na świat ożywcze spływa ą promienie,
Życie, co siłą i młodością tryska,
Zysku e na swe wartości i cenie,
A i śmierć sama pięknością połyska,
Jak godne męskie pracy zakończenie.


Lecz gdy zagaśnie blask promienie zorzy,
Gdy myśl ożywcza sercami nie włada,
Zaraz duch luǳki waha się i trwoży,
I nikczemnie e znowu i upada;
Wówczas strach tylko pęǳi luǳkie stada,
W których zepsucie i rozpacz się mnoży…
I rzesza ludów przerażeniem blada,
Błąǳi bez celu wśród ciemnych rozdroży.
Wówczas świat ǳiwnie zmieniony i stary,
Samą goryczą swoim ǳieciom płaci;
Życie bez pragnień, bez natchnień, bez wiary,
Cały swó urok, całą asność traci;
A śmierć w ohydne z awia się postaci,
Jak straszne widmo nicości i kary!
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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.
a
ez
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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