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ADAM ASNYK
  

XXXII
Nie myśl o szczęściu! nie myśl o miłości!
Dla nas ten owoc nigdy nie do rzewa:
My rwiemy inny z przeklętego drzewa,
Co da e wieǳę bytu i nicości.

My znać nie możem uniesień młodości,
Bo uż w kolebce truciznę nam wlewa
Widmo haniebne i krwawe przyszłości,
I do snu pieśni straszliwe nam śpiewa.

Więc młodość nasza mĳa bezpowrotnie
Jak błyskawica wśród bezpłodne burzy,
Serce się nasze wypali i znuży,

I nic nie zdoła podnieść go istotnie,
A gdy nie możem żyć i cierpieć dłuże …
To na wygnaniu giniemy samotnie.

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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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.
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