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ADAM ASNYK
  

V
Gdy nas ciemności otacza ą wszęǳie,
W swe zacieśnione zatrzymu ąc sieci,
Wzrok nasz nie sięga za drogi krawęǳie
I nie pytamy: co za nią? ak ǳieci.

Lecz niech kto światło na droǳe roznieci,
To choć wzrok szerszy widnokrąg posięǳie,
Dokoła mie sca, które blask oświeci,
Otchłań ciemności eszcze większą bęǳie.

Wraz z blaskiem wieǳy zdobyte płomienia,
W miarę ak wiǳeń krąg się rozprzestrzenia,
Wciąż obszar mroków nieprzebytych rośnie…

I to, co dostrzeǳ możemy, est niczem,
Przed tem nieznanem, skrytem, ta emniczem,
Co nam mrok wieczny zasłania zazdrośnie.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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