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ADAM ASNYK
  

III
Łuǳąca Ma a otworzy ci oczy,
Miga ąc wiǳeń różnobarwną tęczą,
Splotami wrażeń zmysłowych otoczy
I siecią złuǳeń usidli pa ęczą.

Wiǳisz tłum z awisk, co się wkoło tłoczy,
Słyszysz melodye, co ci w uszach dźwięczą,
I śnisz sen smutny, chwilami uroczy,
W którym cię widma zagadkowe dręczą.

Ściga ąc próżno przynęty zwodnicze,
Co się wciąż z two e usuwa ą dłoni,
Pragniesz rozpoznać więzy ta emnicze

I swe piastunki zakryte oblicze;
Lecz ledwie rękę wyciągnąłeś do nie ,
Łuǳąca Ma a oczy ci zasłoni.
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