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

Krąg przemian
Dnia słoneczność, wiosny tchnienie,
Morza piany i błękity,
W edno zlały się wiǳenie:
W cudną postać Aodyty!
Wymarzona piękność ciała,
Nawpół boska, wpół kobieca,
Żąǳom nowy polot dała,
Nieśmiertelną miłość wznieca.
A miłosnych pragnień siła
Ku zwycięskie dążąc chwale,
W biegu swoim potrąciła
Różnorodnych uczuć fale.
Każda fala kręgi duże
Zatacza ąc, rośnie… wzbiera…
I kochanków mirt i róże
W laur zamienia bohatera.
Sen rozkoszy, sen miłosny,
Choć go edne serca prześnią
Wraca na świat wǳiękiem wiosny,
Blaskiem, wonią, barwą, pieśnią!
Zawieǳionych serc tęsknota,
Piękność, która z ciałem ginie,
Wschoǳi w nowych dniach żywota,
W poświęcenia wielkim czynie.
To, co było czynem wczora,
ǲiś est pieśnią lub legendą,
A gdy nowa błyśnie pora,
Pieśni w czyn się zmieniać będą!
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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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