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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

XIX wiekowi
Wieku bez jutra, wieku bez przyszłości…

Asnyk

Naprzód! przez zawichrzone luǳkości przewały!
Naprzód! przez kolumn świata strzaskane zwaliska!

Obraz świata, Czas, Życie
ako wędrówka, Kondyc a
luǳkaNaprzód poprzez przeklęte wo en bo owiska

i asne cisze święte poko owe chwały!

Naprzód przez głód i przesyt, przez skarby i nęǳę,
naprzód przez śmierć i życie, rozkosz i męczeństwa,
Naprzód przez cały wielki wszechbyt człowieczeństwa!

Nie możem przestać istnieć — więc natężmy wolę
los zwalczyć i szczęśliwszą wyrwać mu z szpon dolę!
Moc ducha przeciw ślepe fatalne potęǳe!

Los, Szczęście, Walka

Naprzód! Lepie w gonitwie do słońca w proch runąć,
niż czołgać się po ziemi! Krwi swe wylać rzeki

Życie ako wędrówka, Krew,
Upadek, Honor, Pogarda,
Duma, Kondyc a luǳkaw obronie pragnień życia: niżby przyszłe wieki

epoce nasze miały w twarz z pogardą plunąć!
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