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ADAM ASNYK
  

XX
W nieprzerwalności zbiorowego bytu
Duch współistnienia wieczystego świadom,
Może z spoko em, z asnego błękitu,
Swego pochodu przyglądać się śladom:

Cząstkowym zgonom, pozornym zagładom,
Burzliwe fali ciemnemu korytu,
Lecącym w otchłań stuleci kaskadom,
Pomrokom nocy i utrzenkom świtu.

Jemu nie wydrze błogiego spoko u,
Ziemskich męczarni małoduszna trwoga,
Nie wprawi w rozpacz ǳiki zamęt bo u,

Ani ǳie owe klęski noc złowroga;
Gdyż mu widnie e pewna w przyszłość droga,
Gǳie śmierć est stopniem wyższego rozwo u.

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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