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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Geniusze
Bezduszna, ciemna, bezmyślna luǳkości,
Czym byś ty była, gdyby nie geniusze,

Kondyc a luǳka

Co blaskiem swo e świecą ci asności,
Myśl ci swą da ą i da ą ci duszę?

Jak oceany tyś est nieprze rzane,
Martwe pustkowie wodne we wszechbycie —
Oni, ak wyspy po wodach rozsiane,
Martwym pustkowiom nada ące życie.

Was a edynie wielbię, mocne duchy,
Co u arzmiacie miliony swą siłą,
świat okuwacie w woli swe łańcuchy
I steru ecie nęǳną ziemską bryłą.

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
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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.
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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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