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ADAM ASNYK
  

XXIX
Póki w naroǳie myśl swobody ży e,
Wola i godność i męstwo człowiecze,
Póki sam w ręce nie odda się czy e
I praw się swoich do życia nie zrzecze,
To ani łańcuch, co mu ściska szy ę,
Ani utkwione w ego piersiach miecze,
Ani go przemoc żadna nie zabĳe,
I w noc ǳie owe hańby nie zawlecze.
Zginąć on może z własne tylko ręki:
Gdy nim owładnie rozpacz senna, głucha,
Co mu spoczynek wskaże w grobie miękki,
I to zwątpienie, co szepcze do ucha:
Że ednem tylko lekarstwem na męki
Jest dobrowolne samobó stwo ducha.

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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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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