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ADAM ASNYK
  

XVI
ǲień, w którym eden z grzesznych braci koła,
Na świętsze prawa zdeptawszy niegodnie,
Rozpali krwawą pożarów pochodnię,
Wiǳiadło mordów na ziemię przywoła

I zaćmi światła narodów przewodnie,
ǲień ten est klęską dobrego anioła,
I luǳkość cała, chyląc kornie czoła,
Winna za syna pokutować zbrodnie;

Winna obchoǳić we łzach i żałobie
Grzech, który nową klątwą ą obarczy
I zwróci z drogi ku aśnie sze dobie…

Powinna szukać przeciw złemu tarczy,
Poznaniem prawdy potęgu ąc w sobie
Miłość, co środków zbawienia dostarczy.

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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Tekst opracowany na podstawie: Adam Asnyk, Pisma, tom III, wydanie nowe zupełne, w ukłaǳie i z ob a-
śnieniami F. Hoesicka, nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Marta Nieǳiał-
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Okładka na podstawie: Bert Kaufmann@Flickr, CC BY .
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.
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