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Tryumf
Ciemność bez kresu — głusza nieskończona,
Cisza wlokąca zwó długich warkoczy —
Duszność, co wszystko w swoich splotach tłoczy,
Ob ęły ziemię i niebo w ramiona.

W tem zadźwięczała akaś pieśń szalona,
To stado wilków sto ąc na skał zboczy
Spogląda w wąwóz świecącemi oczy
I wy e ǳiko — na chwilę pieśń kona.

I znów wybucha beznaǳie nie… długo…
Księżyc przedarłszy chmur stłoczonych zwały,
Oświecił wąwóz bladą światła strugą.

Na dnie w szczelinie rozpęknięte skały
Trup leży siny — — — księżyc zczerniał blady,
Ciemno — i ęczą znów wilków gromady.

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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