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PRZEDMOWA

Prze³om wieków i tysi¹cleci, w którym przysz³o nam ¿yæ, nowe wyzwania

technologiczne i spo³eczne, wreszcie globalizacja, ze �wiatem bez granic, dostêp-

nym w zasiêgu rêki, sk³aniaj¹ nas do pytañ o nasze miejsce w tym czasie i przestrzeni,

które wyznaczy³ nam los. Mo¿emy to uczyniæ, u�wiadomiwszy sobie najpierw swo-

je korzenie, bez czego planowanie, a tym bardziej budowanie tera�niejszo�ci

i przysz³o�ci wydaje siê niemo¿liwe.

Mo¿e w tym pomóc lektura twórczo�ci Marii Konopnickiej, poetki coraz bardziej,

a nies³usznie zapomnianej, kojarz¹cej siê czê�ciej m³odszym pokoleniom z nazw¹

szkó³ czy ulic, a nie z dorobkiem, którym mo¿na by z dum¹ obdzieliæ kilka biografii

twórczych.

Kolejny tom Biblioteki Sycyñskiej po�wiêcamy w³a�nie twórczo�ci Marii Konop-

nickiej (1842�1910) � pozytywistki, ¿arliwej patriotki, a nade wszystko stra¿niczki

i piewczyni ziemi ojczystej, która wymownie wyzna w jednym z utworów, okre�laj¹c

ca³y charakter swej twórczo�ci:

Z bliska widzia³am ³zy wasze i troski,

Z bliska waszego serca czu³am bicie;

Z bliska znam nêdze i miasta, i wioski

I rany wasze, i ¿ycie.

Konopnicka, z ducha i przekonania wolna i niezale¿na, urodzi³a siê w kraju

zniewolonym i w takim, podobnie jak innym epigonom jej epoki, Sienkiewiczowi,

Prusowi czy Orzeszkowej, przysz³o jej umrzeæ, nie doczekawszy upragnionej i za-

powiadanej niepodlego�ci.

Dla tysiêcy czytelników jej twórczo�ci i kolejnych pokoleñ Polaków a¿ do

naszych czasów brzmi nie tylko jak hymn (którym nieoficjalnie by³a), ale jak bez-

wzglêdny i stanowczy nakaz � Rota � z wypowiedzianym jak okrzyk bojowy nie

rzucim ziemi sk¹d nasz ród.
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Do wspó³czesnych poetce, ale i do nas, ludzi pocz¹tku XXI wieku, wydaje siê

byæ kierowane szczere liryczne pytanie:

Kochasz ty dom, rodzinny dom,

Co w letni¹ noc, skró� srebrnej mg³y,

Szumem swych lip wtórzy twym snom,

A cisz¹ sw¹ koi twe ³zy?

Jakby na ¿yczenie poetki, w pewnym sensie jako odpowied� na postawione

pytanie odradza siê �wiadomo�æ regionalna i patriotyczna. Powstaj¹ towarzystwa

i stowarzyszenia, które z ogromn¹ energi¹ i pozytywistycznym zapa³em

wspó³organizuj¹ �rodowiska lokalne, tworz¹ szanse i mo¿liwo�ci kszta³cenia

i dokszta³cania m³odzie¿y i doros³ych.

Takie idee realizuje Stowarzyszenie O�wiatowe Sycyna, powsta³e w �gnia�dzie

ojczystym� Jana Kochanowskiego. Stowarzyszenie poprzez organizacjê konfer-

encji, kursów i studiów podyplomowych, spe³nia funkcjê wydaje siê najistotniejsz¹

� nie jest kolejn¹ instytucj¹ zewnêtrzn¹, lecz funkcjonuje w�ród mieszkañców Sycyny

i okolic. Tu w  ich �ma³ej ojczy�nie�, najbli¿szym �wiecie, w którym ¿yj¹ na co

dzieñ, w�ród krajobrazu i tego, co obecne: przyrody, w�ród tu ¿yj¹cych ludzi i stwor-

zonej przez nich kultury i pracy.

Odpowied�, której udzieli³a poetka na postawione w cytowanym utworze pyt-

anie, mog³aby byæ mottem dzisiejszego tomu, ale te¿ przewodni¹ my�l¹

inicjatyw przywracaj¹cych warto�æ i znaczenie �ma³ej ojczyzny�:

Sercem ojczystych progów strze¿,

Serce w ojczystych �cianach z³ó¿!...

Ale utwory, które zawarli�my w tym wyborze chcemy po�wiêciæ nie tylko

doros³ym, ale te¿ dzieciom. One w³a�nie znalaz³y w sercu poetki � matki sze�ciorga

dzieci � miejsce szczególne.

Polecaj¹c Czytelnikom niniejszy tom pragniemy dedykowaæ go wszystkim,

którzy na niwie kulturalno-o�wiatowej, wbrew pesymizmowi czasów, s³uchaj¹ do-

brych rad i wdra¿aj¹ m¹dre i �mia³e idee.

Marcin Olifirowicz

Krzysztof   �mietanka
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WIERSZE
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PIE�Ñ O DOMU

Kochasz ty dom, rodzinny dom,

Co w letni¹ noc, skró� srebrnej mg³y,

Szumem swych lip wtórzy twym sosnom,

A cisz¹ sw¹ koi twe ³zy?

Kochasz ty dom, ten stary dach,

Co prawi ba�ñ o dawnych dniach,

Omsza³ych wrót rodzinny próg,

Co wita ciê z cierniowych dróg?

Kochasz ty dom, rze�wi¹c¹ woñ

Skoszonych traw i p³owych zbó¿,

Wilgotnych olch i dzikich ró¿,

Co g³ogom kwiat wplataj¹ w skroñ?

Kochasz ty dom, ten ciemny bór,

Co szumów swych potê¿ny �piew

I duchów jêk, i wichrów chór

Przelewa w tw¹ kipi¹c¹ krew?

Kochasz ty dom, rodzinny dom,

Co wpo�ród burz, w zw¹tpienia dnie,

Gdy w duszê ci uderzy grom,

Wspomnieniem swym ocala ciê?

O, je�li kochasz, je�li chcesz

¯yæ pod tym dachem, chleb je�æ zbó¿,

Sercem ojczystych progów strze¿,

Serce w ojczystych �cianach z³ó¿!�
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PRZYGRYWKA

Wko³o mnie otoczy³y moje równie senne

Pasmem jednakiem�

Ale ja sobie lecê w krainy odmienne �

Umiem byæ ptakiem!

B³êkitna przestrzeñ mruga, zaprasza do siebie,

Skrzyde³ nie nu¿y�

Pêdzim sobie we trójkê: ja, ob³ok na niebie

I listek ró¿y.

Listek najpierwszy upad³ na wioskowym kopcu

Cudzej granicy,

Jak rzucone s³óweczko drogiego mi ch³opcu

Md³ej obietnicy�

A ob³ok powia³ dalej� Pod s³onko siê stroi

W biel i we z³oto,

A¿ u chaty ostatniej, co w kraju mym stoi,

Zadr¿a³ têsknot¹�

Wiatr szarpn¹³ go za szatê, rozrzuci³ mu w³osy;

To¿ ³zami leci

Na ³¹czkê, gdzie pod grusz¹ siedzi dziadziu� bosy

I kupka dzieci�

Nie chce odlecieæ dalej! Z tej mg³y urodzony,

Z oparów rzeki:

Gdzie¿ mur zwiedzaæ �wiat obcy, inne jakie� strony

I kraj daleki?

Wiêc sama lecê� sama, choæ serce mnie boli

I smutno wró¿y�

Czemu¿ nie chcia³ ob³oczek podzieliæ mej doli

Ni listek ró¿y?

Z ob³oczka ja bym sobie wieczorem pod g³owê

Zwi³a pos³anie;

A z listka za siê ró¿y � toæ czary gotowe

Na zakochanie.

Lecz sina dal poci¹ga i wabi, i nêci,

Jak cud nieznany�

Ej! ujrzê raz na oczy insze siano¿êci,

Insze kurchany!

Ej! pos³yszê ja przecie¿, jak to ludzie gwarz¹

Obcym mi gwarem�

I wypatrzê miesi¹czek, z jak¹ wstaje twarz¹

Nad cudzym jarem�

I dowiem siê raz wreszcie, gdzie têcza podziewa

Wst¹¿ek swych koñce,
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I jakie tam piosenki o zmroku rozbrzmiewa

Echo mdlej¹ce.

U nas w wiosce znam wszystko� wszystkiegom ju¿ syta,

A¿ do znudzenia�

Co dzieñ zza tego wzgórza s³oñce rankiem �wita,

Nic siê nie zmienia.

Wiem, gdzie rosn¹ dziewianny, a gdzie niezabudki

W przydro¿nym rowie;

Wiem, gdzie szary s³owiczek zwi³ domek malutki

W naszej d¹browie;

Wiem, gdzie ojciec ³an orze, gdzie matka wybiela

Cieniutkie p³ótna;

Wiem, jak w �wiêto wieczorem grzmi wiejska kapela,

Jak fletnia smutna�

Lasek, cmentarz, ko�ció³ek, starego plebana

Znam ju¿ z pamiêci�

Têskno mi! � Hej, poci¹ga dal sina, nieznana,

Wabi i nêci!
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Fraszki

JASKÓ£KA

Zza morza powraca!� Ach, leci tu, leci

Jaskó³ka pod strzechê, pod nasz¹�

A cicho¿, ty bosa gromadko! sza, dzieci!

Bo krzyki ptaszynê wystrasz¹�

Ach, �piesz siê, dziewczyno, nie splataj warkoczy,

Do strugi, za wioskê bie¿ strza³¹;

Nim ptaszka w niej skrzyd³a czarniawe umoczy,

Ty w wodzie twarzyczkê myj bia³¹.

Je¿eli siê uda ten wy�cig z jaskó³k¹

I staniesz ty pierwsza u wody,

To s³oñce przez lato, ca³uj¹c twe czó³ko,

Smag³o�ci¹ nie przyæmi urody.

Hej, ch³opcze têskni¹cy, �led� bystrym spojrzeniem,

Gdzie ptaszka gniazdeczko u�ciele,

Tam w pó�ne dosiewki �lij swata z pier�cieniem,

A w zapust wyprawiaj wesele!

Ty, m³oda gosposiu, wybiegnij z wrzecionem;

Nim w locie siê zwinie jaskó³ka,

Cieniuchn¹ niteczkê pasemkiem srebrzonem

Nawijaj, nawijaj u kó³ka.

A kiedy jesieni¹ za�wiecisz ³uczywo

I siêdziesz prz¹�æ lniane w³ókienka,

To nitka, jak ptaszek, okrêci siê ¿ywo,

I równa, i mocna, i cienka.

Dziadziusiu, babusiu, siadajcie u proga

Pod przyzb¹, na ³awie dêbowej;

Niech dla g³ów siwiutkich uprosi u Boga

Jaskó³ka ten roczek, ten nowy!

Ach, leci!� ach, leci! Powraca zza morza

Do naszej wioskowej zagrody

I czarnym skrzyde³kiem pozdrawia rozdro¿a

I ³¹ki, i pola, i wody.

� �Witajcie! tak do was têskni³am z oddali!

Dzi� wracam z piosenk¹ radosn¹�

Có¿ s³ychaæ nowego? Czy zdrowi? Czy cali?

Czy¿ ¿yj¹ staruszki, jak jab³oñ, zsiwiali?

A Kasie, Maciusie czy rosn¹?

Ach! có¿ to?� te same ja widzê k³opoty

I bieda, jak by³a przed laty!

Na drogach ka³u¿e, wyboje, wywroty,

Podwórka nie strzeg¹ ni drzewa, ni p³oty,

I dach siê zapada garbaty!
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Przez strzechê zmursza³¹ deszcz w chatê przecieka,

A �ciany siê krzywi¹ i pacz¹,

Jak gdyby nie by³y siedzib¹ cz³owieka,

Co ziemiê tê potem uprawia od wieka,

Lecz nêdzn¹ gospod¹ tu³acz¹.

Na twarzach znêkanie i niechêæ, i troski,

Na ustach piosenka niedoli,

A dzieci wzrastaj¹, jak p³onne te k³oski,

Na dzikim ugorze zbuja³e, w�ród wioski

Bez my�li, bez czynu, bez woli.

Stêskniona lecia³am przez morza z nadziej¹

Wiosennych b³êkitów i s³oñca;

Lecz tutaj b³êkity nad wiosk¹ ciemniej¹

I wichry lodowe czatuj¹ z zawiej¹,

Tu zima i zima bez koñca!

Och! Gdybym ja mog³a rozegrzaæ was pie�ni¹,

Jak s³onko tê rzeczkê pod lodem,

My�l strz¹s³aby z siebie, co rdz¹ jest i ple�ni¹,

Duch zrzuci³by wiêzy, co lot jego cie�ni¹,

 I lud by siê zbudzi³ � narodem!�

� �O, spojrzy³! o, spojrzy³! to pierwsza jaskó³ka

Pod gzymsem skrzyde³ka trzepoce�

I w okna zagl¹da i zwija siê w kó³ka

I o co� siê pyta, szczebioce�

To¿ wiosna ju¿, wiosna!� Za tydzieñ, za drugi

Mieæ bêdê z fijo³ków bukiety�

Czy w polu ju¿ siej¹?� czy orz¹ ju¿ p³ugi?�

� �Najdro¿sza, czytajmy gazety�.

� �O panie! O pani! s³oneczko kwietniowe

Przy�wieca tak jasno, tak ³adnie�

Czy¿ ¿aden promyczek na g³ówki, na p³owe

Wioskowych pachol¹t nie padnie?

Czy¿ mi tak co wiosna trzepotaæ na pró¿no

U okien skrzyd³ami czarnymi?

I kiedy¿ wybiegn¹ ptaszynê pró¿n¹

Powitaæ wie�ciami drobnymi?

I kiedy¿ gniazdeczko pisklêtom uwinê

Pod strzech¹ szczê�liw¹ wie�niacz¹?

I kiedy¿ tu �wiat³em ubog¹ dziecinê,

Jak chryzmem, na ¿ycie naznacz¹?� �

� �Ach! widzisz, nie mogê dzi� s³uchaæ z uwag¹

My�l moja ucieka z jaskó³k¹

I leci nad wioskê odart¹ i nag¹!

Mój drogi! Zajmijmy siê szkó³k¹!

Fraszki
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Niech biedne te dzieci nie rosn¹  tak dziko,

Wszak kraj do ich czynów ma prawa...�

� �Hm! ch³opu nauka, co najmniej ryzyko�

Czytajmy, je¿eli� ³askawa!� �

� �O panie! o pani! za morzem, za sinem,

 Plon my�li runieje, dojrzewa�

I s³owo tam pada nie d�wiêkiem, lecz czynem,

I wzorem, nie rad¹ zagrzewa.

Ach, rzuæcie wy w wiosce ziarenka o�wiaty,

Dostatków maleñkie okruchy,

A wznios¹ siê czo³a ku s³oñcu, jak kwiaty,

I zbudz¹ siê my�li i duchy!�

� �Najdro¿szy! chcê wiedzieæ, dlaczego z pozoru

Praw równo�æ g³osicie cz³owieka,

A przestrzeñ odwieczna od chaty do dworu

Tak zawsze bole�nie daleka?

Dlaczego przed dzieckiem, panienk¹, paniczem

Zsiwia³¹ sw¹ g³owê odkrywa

Staruszek, Piast wiejski, z dostojnym obliczem?

Kto bratnie rozerwa³ ogniwa?

Kto kraj �mia³ zubo¿yæ o si³ê bez czynu,

O my�l tê zm¹con¹, niejasn¹?

Czy¿ nie tym, co marnie przepada w�ród gminu,

Wymierzaæ nam niemoc sw¹ w³asn¹?

Pos³uchaj mnie, drogi! Czy¿ tyle ju¿ trudu,

Czy¿ tyle mozo³u potrzeba,

By �wiat³o nauki rozdmuchaæ dla ludu,

£akn¹cym zdrowego daæ chleba?� �

� �Co?� Mo¿e ja pierwszy mam zbijaæ wiatraki

Z poczciwym Kiszotem w zawody?

I brudnych pastuszków zmieniwszy na ¿aki,

Sam gêsi zaganiaæ od szkody?

A mo¿e wzi¹æ ksi¹¿kê i siad³szy na trawie,

Nauczaæ z niej ludek, jak klecha?

St¹d widzê s¹siadów, jak patrz¹ ciekawie,

Jak ka¿dy siê skrycie u�miecha�

Byæ mo¿e, i¿ trudy siê takie op³ac¹,

Gdzie wille, gdzie fermy, szalety;

 Lecz ch³opu naszemu� jak, po co i na co?�

Daj pokój!� Czytajmy gazety� �

� O s³onko! �wieæ ja�niej, bo ziemia zakrzep³a

Rozbudziæ siê ze snu nie mo¿e�

O, wiêcej daj �wiat³a i wiêcej daj ciep³a

I rosy o¿ywczej, o Bo¿e!
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FRAGMENT (SKAR¯YCIE SIÊ NA WIEK...)

Skar¿ycie siê na wiek, co idea³y

Odziera z szat i wa¿y je, i mierzy�

Skar¿ycie siê, ¿e duch poezji bia³y

W �miertelnym �nie z strzaskan¹ lutni¹ le¿y�

Skar¿ycie siê, ¿e nie ma �piewaæ komu,

¯e zag³uch³ �wiat, do z³otej biegn¹c mety,

¯e wpo�ród burz i krwawych walk ogromu

Bez echa dr¿y znikoma pie�ñ poety�

� Lecz gdzie¿ jest pie�ñ, co czarów swych potêg¹

Przykuwa s³uch lec¹cych w bój szermierzy,

O³tarzem jest, �wiêto�ci¹ i przysiêg¹,

Przez któr¹ duch, zw¹tpiwszy nawet, wierzy?

Lecz gdzie¿ jest pie�ñ, z marmuru wyrze�biona,

Jak bia³y bóg, co nocy cieñ zwyciê¿a?�

Gdzie jest ta pie�ñ, co b³yszczy jak korona

S³onecznych zórz na jasnym czole mê¿a?...

Lecz gdzie¿ jest pie�ñ, co jako m³ot olbrzyma

Z surowych ska³ wykuwa dzie³o ducha?...

Gdzie jest ta pie�ñ, co ber³o prawdy trzyma,

Pada jak grom, a jako po¿ar bucha?

Lecz gdzie¿ jest pie�ñ, co czo³em swym wybiega

Do wy¿yn tych, gdzie pnie siê duch stêskniony?

Gdzie pie�ñ, co skry w zmartwia³ej krwi za¿ega

I has³em jest, pod którym wr¹ miliony?

Lecz gdzie¿ jest pie�ñ, co w przysz³o�æ wkracza �mia³o

I ziarnem prawd zasiewa niwê dzik¹?�

Gdzie jest ta pie�ñ, co duszê ma i cia³o

I wielkich s³ów ludzko�ci jest muzyk¹?�

Ach, tak¹ pie�ñ, lirnicy ma³owierni,

Zanuæcie tu, w powszednim ziemi gwarze,

Gdzie stoi t³um ostyg³ej, martwej czerni

I garstka tych, co strzeg¹ jej o³tarze�

Niech taka pie�ñ, jak orze³, w górê wzleci,

A¿ trupy drgn¹. Zaprawdê, mówiê wam,

Wy znajd�cie ton, co têtnem jest stuleci,

Ja milion serc wzruszonych pie�ni¹ dam.
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TÊSKNOTA

Wpó³senne duchy owiewa

Przeczucie �witu,

W mroki wiosenne przywdziewa

Szatê b³êkitu�

Ucisza gwary i szumy

Skinieniem rêki�

Lirnikom szepcze ich dumy,

Ptaszkom � piosenki�

Poezj¹ w krwi m³odej p³ynie

Z cichym szelestem,

Sp³onionej mówi dziewczynie:

�Oto ja jestem�;

Na smutnym licu dr¿y cieniem

Spuszczonych powiek

I w pier� ci puka pragnieniem:

�Zbud� siê: ty� cz³owiek!� �

W�ród t³umu staje milcz¹ca

Niby sierota

I my�l u�pion¹ potr¹ca �

�wiêta têsknota.

Zwyciêsk¹ prawdy potêg¹

Ducha uderza;

Czo³o pochyla nad ksiêg¹,

Krzepi szermierza�

Do idea³ów ramiona

Wyci¹ga, dr¿¹ca,

I w piersi chwyta, spragniona,

Z³ote skry s³oñca.

Nad bladym czo³em czcicieli

Chwa³¹ wyb³yska�

Unosi z wieków topieli

Ducha zjawiska�

Potê¿nym pragnieñ poczêciem

Rodzi olbrzymy

I ust zdmuchuje dotkniêciem

Czczych rojeñ dymy.

Kogo po�lubi, ten szczyty

Or³em przeleci,

A¿ ujrzy ciche b³êkity �

Przystañ stuleci �

I ju¿ nie zazna pokoju

Cichej godziny,
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Wiecznej g³êbiny.

W mêdrcu rozbudza pragnienia

Podnios³e, czyste,

I wra¿a w ludów sumienia

Prawdy wieczyste.

Jest tchem id¹cej ludzko�ci

W pracy i w znoju,

U�miechem nieskoñczono�ci,

Sztandarem w boju;

I wschodzi w ducha g³êbinie,

Cicha i z³ota,

A¿ w blaskach wiedzy wyp³ynie �

Gwiazda � têsknota.

Dr¿y, wo³a czynu, p³on¹ca,

Ziemiê popycha

Przez noc chaosu � do s³oñca,

Walk¹ oddycha.

Pier� jej � to wulkan, jej oczy �

To zorza krwawa;

Przez �mieræ, do ¿ycia, grzmi¹c kroczy,

Przez gwa³t � do prawa.

D³oñmi w³asnymi rozrywa

P¹ki przysz³o�ci

I na dzieñ bia³y dobywa

Kwiaty ludzko�ci.

Wre, milcz¹c, i tajemnicze

Roznieca ¿ary,

A gdy ods³oni oblicze,

�wiat trzeszczy stary.

Jady krzywd zbiera i mierzy,

I pije, blada�

A¿ gdy godzina uderzy,

Piorunem spada.

Walczy i pragnie, i p³onie,

Duchami miota

I chodzi w ogniów koronie �

Burza � têsknota.

W wygas³e wpatrzona �wiaty,

W gwiazdy str¹cone,

Na piersiach zesch³e ma kwiaty,

Z dumañ zas³onê.

Zliczy³a wszystkie mogi³y,

Wszystkie ofiary�

Do walki brak³o jej si³y,

Celu i wiary.
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Co ziemskie, rzuci³a ziemi;

Dzi� z sercem zgas³em,

Oczyma patrzy cichemi

Za wiecznym has³em.

Groby mi³o�ci¹ oplata

Jak gniazdo puchem;

Na �wiecie, lecz nie ze �wiata,

Cieniem jest, duchem�

Czar wspomnieñ, ból roz³¹czenia

To jej istota�

¯ycie jak powój ocienia �

Cisza � têsknota.
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Z DNI SMUTKU (FRAGMENT)

Czemu ta przepa�æ, która braci dzieli

Na pokrzywdzonych i na krzywdzicieli,

Tak jest bezbrze¿n¹, jako oceany,

A tak¹ straszn¹, jak rozdarte rany?�

Czemu jej zrównaæ, zape³niæ nie mog¹

Wybuch³e pomsty swych ogniów po¿og¹?

Czemu jest zawsze, jak rozpacz, bezdenna,

A jak nienawi�æ � okropna, p³omienna?

Krwi¹ swoj¹ ludzko�æ zalewa j¹ co dnia,

W g³êbie jej leci i cnota, i zbrodnia,

I ³za, i kl¹twa, i mi³o�æ, i zdrada,

A przecie¿ wszystko gdzie� marnie przepada�

Olbrzymie serca i umys³u si³y,

¯ycie milionów, milionów mogi³y

Czas rzuca na dno przez lata, przez wieki,

A brzeg od brzega tak zawsze daleki!

W przepa�æ tê szermierz rzuca has³o boju,

Cichy my�liciel � ustawê pokoju,

Mêdrzec � pêk �wiat³a s³onecznego z nieba,

Nêdzarz � pot krwawy i czarny kês chleba,

Bohater � s³awê, geniusz � swoje trudy,

¯ycie � swe prawa i swoje zjawiska,

Duch � sw¹ têsknotê, dzieje � ca³e ludy,

Bóg nawet wstaje i grom swój w ni¹ ciska�

A przecie¿ dot¹d, pragnieniem ziej¹ca,

Plam¹ jest ziemi i przeczeniem s³oñca.

Jest¿e kto, pytam, kto zap³adnia ziarna,

Które ta zgroza poch³onê³a czarna?

I czy¿ z nich kiedy z³oty plon wystrzeli

I bratnim chlebem ludzko�ci siê obdzieli?

O, �piesz siê, s³oñce! Zbyt wschodzisz powoli

Nad przepa�ciami g³êbokich niewoli!

O! �piesz siê, s³oñce! Niech dzieñ nowy wstanie!�

Wszak tylko �wiat³o zwyciê¿a otch³anie.
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B¥D� SILNYM!...

B¹d� silnym, bracie! Skrzyd³ami orlemi

Bij chmury, co ci gro¿¹ nawa³nic¹�

Nas dnie tak smutne, tak ciê¿kie zrodzi³y,

¯e wielkiej ducha potrzeba jest si³y,

By nie zagasn¹æ krwaw¹ b³yskawic¹

U jakiej� wczesnej, samotnej mogi³y,

Lecz ¿yæ na pe³nej ³ez ziemi.

B¹d� silnym! Niech twe m³odzieñcze ramiona

Pod�wign¹ brzemiê, uniesieñ twych godne�

Niech mi³o�æ bratnia pier� twoj¹ rozszerzy�

Póki w ciemnocie choæ jeden duch kona,

Póki choæ jedno serce, prawdy g³odne,

Nie wie, do czego przykuæ swe pragnienia:

Nie wolno spocz¹æ ¿adnemu z szermierzy

W ciszy w³asnego istnienia!

B¹d� silnym! ̄ ycie sw¹ wag¹ przygniata

Tych, co bez stresu, bez woli, bez mocy,

W�ród t³umu zjawisk i sprzeczno�ci �wiata

B³¹dz¹, wypadków uniesieni ruchem,

W³asnym swym czynom nieobecni duchem,

Jako lunatyk skró� nocy�

Ziemia siê na nich nie wesprze, zaiste!

A ludzko�æ nigdy w pochodzie nie liczy

Tych, co przed walk¹ cofn¹wszy siê � gin¹

I poza duchów wytrwa³ych dziedzin¹

Tak znikn¹, jako ów cieñ tajemniczy,

Gdy wschodzi s³oñce przeczyste.

Garstka szlachetnych, co przysz³o�æ zdobywa,

Jest jako lu�ne, s³oneczne ogniwa,

Które siê w ca³o�æ po³¹czyæ nie mog¹�

I brak im mo¿e w³a�nie twego ducha,

By zamkn¹æ krêgi wielkiego ³añcucha,

Co glob opasz¹  i now¹ pchn¹ drog¹.

B¹d� silnym, bracie!� Ach, ja bym pier� twoj¹

Pragnê³a zakuæ diamentow¹ zbroj¹

Przed ziemskiej ¿¹dzy pal¹cym oddechem,

Co ciê porywa w pe³n¹ wichrów drogê,

Przed zatrutymi zw¹tpienia strza³ami,

Co bij¹, w ciebie, jako b³yskawice�
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Lecz jestem sama s³ab¹ i nie mogê

Byæ tarcz¹ twoj¹, choæ stojê przy tobie

Z rozpostartymi, jak siostra, rêkami

I patrzê w twoje gasn¹ce �renice

I na twe usta, co blu�ni¹ u�miechem

Tajemnej ducha twojego ¿a³obie,

Jak blu�ni ró¿a czarnej sierot szacie;

I pró¿no ciebie chcê obroniæ ³zami

Przed skwarem ¿ycia, co pier� tw¹ wysusza,

I pró¿no, patrz¹c, jak kona twa dusza,

Wo³am: �B¹d� silnym, o bracie!��

B¹d� silnym! Ziemia pod stop¹ siê chwieje�

Staæ trzeba z mêskim wytrwaniem w�ród burzy�

Ten, kto nie�æ bêdzie pochodniê-nadziejê

I zatknie sztandar zwyciêstwa na szczytach,

Kto ducha swego odci�nie z lwi¹ si³¹

Na wieku swoim � ten, komu ta ca³a

Ziemia jest jakby niezastyg³¹ bry³¹,

Co jego piêtna czeka³a �

Ten tylko imiê �cz³owieka� wys³u¿y

W nie�miertelno�ci b³êkitach!
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NADZIEJA

Tchnieniem ust twoich przed tob¹ niesiona,

Wzlatam w b³êkity, jak przêdze pajêcze

Marzeñ, z srebrnego wysnute wrzeciona

W zorze i w têcze.

Gdy pier� twa b³ogim spokojem oddycha,

Ró¿an¹ stop¹ dotykam siê ziemi

I stajê wtedy przed drzwiami twojemi,

Prosta i cicha.

I chodzê z tob¹ po izbach twej chaty,

Po twoich polach i po twoich ³¹kach,

I budzê ró¿ twych wiosenne szkar³aty,

Drzemi¹ce w p¹kach�

Chodzê tak blisko, ¿e tylko nas dzieli

Tych kilka chwilek, co zbiegn¹ do koñca,

Zanim siê zorza ró¿owa wybieli

W promieniach s³oñca.

Dobrze mi z tob¹ � i tobie te¿ ze mn¹!

Nikt z nas w g³êbiny tajemne nie patrzy,

Nikt siê z nas trosk¹ nie drêczy daremn¹,

Co dzieñ to bladszy.

Póki� ty cichy � i ja nie mam si³y

Podnie�æ siê wy¿ej nad wioski twej dymy,

Nad lasów twoich wiekowe olbrzymy,

Nad twe mogi³y.

I tylko czasem, gdy serce siê zwierza

Z tajnej têsknicy, w b³êkitne obszary

Do gwiazd ulatam, jak s³owa pacierza,

Pe³nego wiary.

Lecz kiedy pier� twa rozszerzy siê nagle,

Gdy p³omieñ ducha twój oddech rozpali,

Rozwijam skrzyd³a z têczowych opali,

Jak lekkie ¿agle�

Zrywam siê, wzmagam i lecê za �wiaty,

¯arem twych pragnieñ namiêtnych niesiona�

Cieñ mój, daleki od cichej twej chaty,

W mg³ach sinych kona�

Im gorêtszymi wzywasz mnie przysiêgi,

Im dalej goni za mn¹ twa �renica,

Tym szersze, wy¿sze przep³omieniam krêgi,

Jak b³yskawica.

Gdy konasz z têsknot i wznosisz ramiona

Do dalekiego roz�witu przysz³o�ci,
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Jak tak daleko, jak mglista zas³ona

Nieskoñczono�ci!

Gdziem ciê nie wiod³a! Gdziem z tob¹ nie by³a,

Ja � twoja s³abo�æ, i ja � twoja si³a!

Gdzie� siê nie rzuca³ trawiony pragnieniem,

Za moim cieniem!

Przed tob¹ lec¹c, jak mgliste pochodnie

Ogników, �wiêto�æ o�wiecam � i zbrodnie,

A imiê moje, jak piêtno siê ¿arzy

Na ka¿dej twarzy.

W wiecznej pogoni ze szczytów na szczyty

Str¹cam w przepa�ci � i wznoszê w b³êkity �

I nad mogi³¹ rozci¹gam ramiona �

Nie pochwycona.



22

URYWEK

Nie wam, s³owiki, wtórzyæ przychodzê,

Nie z tob¹, ró¿o, kwitn¹æ przy drodze,

Która przemija smutnych tysi¹ce,

Niesionych burz¹ od wieku�

Nie z tob¹ w blaskach budziæ siê, s³oñce,

Co �wiecisz równie cicho i jasno,

Czy duchy p³on¹ � czy w walce gasn¹�

Lecz z tob¹ p³akaæ � cz³owieku!
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CONTRA SPEM SPERO

Przeciw nadziei, co stoi na chmurze

£ez, prêdkim wichrom rzuciwszy kotwicê,

I obrócony wzrok trzyma na burze

I nawa³nice,

W niezgas³e gwiazdy ufam w�ród zawiei

Przeciw nadziei.

Tak pie�niarz �lepy, gdy go noc otoczy,

Choæ wie, ¿e rankiem nie wzejdzie mu s³oñce,

Podnosi w niebo ob³¹kane oczy

I d³onie dr¿¹ce

I mroki pije �renic¹ zagas³¹,

Wierz¹c w dnia has³o.

Wiem, odlecia³y te ptaki daleko,

Co nam na skrzyd³ach nios³y chwa³y zorze,

I z rzek ju¿ naszych te wody nie ciek¹,

Które sz³y w morze�

I syn siê karmi k³osami gorzkiemi

Z ojców swych ziemi.

Sam Bóg zagasi³ nad nami pochodniê

I na mogi³y strz¹sn¹³ jej popio³y.

Idziem, jak id¹ bezdomne przechodnie,

Z zwiêd³ymi czo³y,

A stopy nasze zasypuje �lady

Wicher zag³ady�

Wiem, niech mi smêtne echo nie powtarza

Tego, co wstydem pali i co boli,

Bom ja te¿ rodem z wielkiego cmentarza

I z krwawej roli�

I ja te¿ lecê jak ptak ob³¹kany

I wichrem gnany.

Przecie¿ o zmierzchy skrzyd³ami bij¹ca

I piekie³ naszych ogarniona sfer¹,

Oczyma szukam dnia blasków i s³oñca

Contra spem � spero�

I w mogi³ g³êbi czujê ¿ycia dreszcze,

I ufam jeszcze�
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Przeciw nadziei i przeciw pewno�ci

Wystyg³ych duchów i �mierci wró¿bitów

Wierzê w wskrzeszenie popio³ów i ko�ci,

W jutrzniê b³êkitów�

I w gwiazdê ludów wierzê w�ród zawiei,

Przeciw nadziei!
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Z SZOPK¥

Przed dworskim gankiem stanê³o ich czworo,

G³ówki na mrozie odkrywszy z pokor¹.

Zwyczajnie, dzieci, z maleñka ju¿ karne,

Wiedz¹, ¿e dwór jest rzecz pañska, wielmo¿na,

Nie to co chaty ich, nêdzne i czarne,

Gdzie ledwo �nie¿nej zamieci uj�æ mo¿na!

Nie wiem, czy które z tych biednych us³yszy

Kiedy w swym ¿yciu, co godnym jest cze�ci;

Nie wiem, czy przyjdzie kto, by w chaty ciszy

Zasi¹�æ do wielkiej lat dawnych powie�ci;

Czy im kto powie, jak kochaæ potrzeba

Zagon ojczysty, co daje kês chleba,

Jak cudze prawa szanowaæ, jak ¿ywem

Poczuæ siê w wielkim ³añcuchu ogniwem,

Lecz wiem, ¿e z dawna uczono batogiem

Odkrywaæ g³owê przed pañskim tym progiem.

Stanê³y zbite w gromadkê; nad niemi

Jaskrawa gwiazda na ¿erdzi wyb³yska,

�ciel¹c snop �wiat³a krwawego po ziemi�

Kometa dr¿¹ca, dziwna, bez nazwiska,

Coraz do roku zjawia siê i �wieci

Ponad g³owami bosych, ch³opskich dzieci�

Dr¿¹ce od zimna podnios³y siê g³osy

I uderzy³y po �nie¿nej przestrzeni,

A noc s³ucha³a, smêtna, a niebiosy

Pe³ne siê zda³y iskier i p³omieni,

I ech ¿a³osnych, zmieszanych w rozd�wiêki,

I w jakie� ciche westchnienia, i w jêki.

Najm³odszy, dziecko drobne, co z drugimi

Sta³ wpo�ród jasnej okien dworskich ³uny

Odziany w ³achman, z stopami bosymi,

Umilkn¹³ nagle jak rw¹ce siê struny�

I ponad gwiazd¹, klejon¹ z tektury,

Wielkie i smutne oczy wzniós³ do góry

I my�la³ sobie: �Czemu to, mój Bo¿e,

Choæ Chrystus przyszed³, tak �le jest na �wiecie

I czarnej m¹ki gar�æ tylko w komorze?

I nie ma ciep³ej sukienki na grzbiecie?

I tatu�, taki pijany z wieczora,

Matulê bije, choæ p³acze i chora?�

Czemu to ludzie w przednowek tak bladn¹

I jakby cienie po drogach siê w³ócz¹?

A dzieci ze wsi z maleñka ju¿ kradn¹?
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A jego dot¹d na ksi¹¿ce nie ucz¹?

Choæ rad by wiedzieæ, co jest tam daleko,

Het, het, za lasem, za m³ynem, za rzek¹!�

Widaæ dla ch³opów nie przyszed³ Bóg mo¿e?

Wszak¿e, choæ co rok do dworu ch³opiêta

Id¹ z kolêd¹ i z szopk¹ w tej porze,

On przecie nigdy, jak ¿yw, nie pamiêta,

¯eby kto z dworu do chaty przychodzi³

I mówi³: <<Bracia, Chrystus siê narodzi³!>>

Czemu?� �

O dzieciê! mg³a nocy zas³ania

Dzieñ, co odpowie na twoje pytania�

Och! Oby tylko nie wzeszed³ on s¹dem

Klêsk ostatecznych nad morzem i l¹dem!

Och! Oby tylko wiekowi przysz³emu

Grom pomsty twego nie powtórzy³: �Czemu?!�
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JAK MOTYL DR¯¥CY...

Jak motyl dr¿¹cy nad lampy p³omieniem

Duch mój uderza w skrzyd³a i ulata,

Gdzie wiekuisto�æ bezsennym spojrzeniem

W ciemno�ciach czuwa nad nêdzami �wiata�

I przez rozbitych s³oñc lotn¹ mg³awicê,

Co siê wskro� nieba rzuca mleczn¹ drog¹,

Chcia³by przenikn¹æ bytu tajemnicê,

Jak ci, co wierzyæ chc¹, ale � nie mog¹!

O Panie! przebacz mi! Ty� Bóg, Ty� wielki!

Z b³ysków masz szatê, a z gromów koronê,

A stopy Twoje na s³oñcu s¹ wsparte!

£zy ludzkie có¿ s¹? � Ach! rosy kropelki,

A przecie¿ wszystkie masz je policzone�

Co?... Policzone? � co? � i nie otarte?
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PÓJDÊ JA, PÓJDÊ�

Pójdê ja, pójdê drog¹ dalek¹,

Po górach wichrem, po nizinach rzek¹,

Po chatach pie�ni¹, po polach cisz¹,

Gdzie siê na roli zbo¿a ko³ysz¹.

Pójdê ja, pójdê szumem po boru,

Jasno�ci¹ we dnie, cieniem z wieczoru;

Po ³¹kach pójdê przêdz¹ pajêcz¹,

W pogodê zorz¹, po deszczu têcz¹�

Pójdê ja, pójdê po miastach onych,

Co stoj¹ w potu kroplach czerwonych,

I jako szare, znajome ptaszê,

Oblecê ka¿de nêdzne poddasze�

Po sercach pójdê snami cichemi,

Po my�lach gwiazd¹, co w dali mruga�

I tak po ca³ej obejdê ziemi,

Jako szeroka i jako d³uga�

I ³zy pozbieram jak gorzk¹ rosê,

I w obu d³oniach pe³nych poniosê

Do tych dalekich �witu promieni,

Co siê to od nich wschód rankiem mieni.

Mo¿e mnie dojrzy przysz³ych dni s³oñce,

Nad mogi³ami w dali wschodz¹ce;

Mo¿e wypije ³zy jasno�æ cicha

Z r¹k mych, jak rosê z kwiatów kielicha!



29

A ¯EBY� TY, JASNE S£ONKO...

A ¿eby� ty, jasne s³onko,

Wiedzia³o,

Co na ziemi jeszcze cieniów

Zosta³o,

Nie pada³oby� tak rych³o

Za góry,

Za te lasy, w p³aszczu tkanym

Z purpury!

Krótki dzionek do wieczora

Od wschodu�

Nie roztaje pier� zakrzep³a

Narodu�

Nie nabior¹ �wiat³em my�li

Cz³owieka,

Kiedy s³onko tak nam prêdko

Ucieka!

Oj, ¿eby to ju¿ nad lud�mi

Smutnemi

Uderzy³a jasno�æ ducha

Po ziemi!

¯eby w �wiat³o siê podnios³y

Powieki

I przysz³o�ci dzieñ ju¿ nasta³

Na wieki!
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A CZEMU¯ WY, CH£ODNE ROSY...

A czemu¿ wy, ch³odne rosy,

Padacie,

Gdym ja nagi, gdym ja bosy,

G³ód w chacie?�

Czy nie dosyæ, ¿e cz³ek p³acze

Na ziemi?

Co ta nocka sypie ³zami

Srebrnemi?

Oj, ¿ebym ja poszed³ ino

Przez pole

I policzy³ ³zy, co p³yn¹

Na rolê�

Strach by by³o z tego siewu

¯¹æ ¿niwo,

Boby snopy by³y krwawe

Na dziwo!

Przyjdzie s³onko na niebiosy

Wschodz¹ce

I wypije bujne rosy

Na ³¹ce�

Ale ¿eby wysch³o naszych

£ez morze,

Chyba ca³y �wiat zapalisz,

Mój Bo¿e!
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A KTO CIEBIE, TY WIERZBINO, WYCHOWA£?...

A kto ciebie, ty wierzbino, wychowa³?

A kto twoje fujareczki czarowa³?�

Wychowa³ ci mnie mój rodzic,

Ciemny las,

Kêdy stojê w ch³odnej rosie

A¿ po pas!

Wykarmi³a mnie ta ziemia, ta matka,

P³akiwa³a ze mn¹ brzoza, s¹siadka�

Czarna rola podawa³a

Chleb i sól,

Wyko³ysa³ wiatr szumi¹cy

Z ³¹k i pól.

Lata³ ci on miesiêcznymi nockami

Nad sennymi wioski naszej chatami�

W srebrnej strudze macza³ skrzyd³a

Jako ptak

I roztula³ dzikie g³ogi

Polny mak.

Z starych mogi³ zbiera³ skargi i ¿ale�

I otrz¹sa³ po kalinach korale�

I uderza³ grzmi¹c¹ piersi¹

W czarny bór,

A¿ siê ozwa³ siwych dêbów

G³o�ny chór!

Têskno�æ, smutek, ³zy sieroce, jak bia³y

Tuman z ³¹ki, za nim w �lady lecia³y,

Wiatr ga³¹zki moje gibkie

Ca³owa³.

Na fujarki je urzeka³,

Czarowa³!�
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�WIEC¥ GWIAZDY, �WIEC¥...

�wiec¹ gwiazdy, �wiec¹

Na wysokim niebie�

Jeno nie my�l ch³opie,

¯e to i dla ciebie�

Ta jasna z tysi¹ca,

Co wschodzi od boru

Jako skrawek s³oñca �

To pana ze dworu�

A ni¿ej ta druga

Ze z³ota szczerego,

Co nad stawem mruga �

Proboszcza naszego�

A trzecia, co w pobok

Rzuca snop ognisty

Jako srebrn¹ k¹dziel �

Gwiazda organisty�

Wszystkie przed oczyma

Pal¹ siê jak zorze�

Tylko twojej nie ma,

Ch³opie ty, niebo¿e!

Powiadaj¹ ludzie,

¯e z dawnej dawno�ci

Pan Bóg wszystkie gwiazdy

Zapali³ w równo�ci�

Ni ch³opa, ni pana

Nie by³o na niebie,

Ka¿dy cz³ek sw¹ w³asn¹

Gwiazdê mia³ dla siebie�

Ale jak siê zacz¹³

Kurczyæ lud ubogi,

Posz³y gwiazdy z nieba

Na rozstajne drogi�

A te pañskie �wiec¹

Jako talar bia³y,

A te ch³opskie w rolê,

Jak ³zy, pospada³y!
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ROZB£YS£Y OCZY MOJE...

Rozb³ys³y oczy moje w�ród zieleni

Lasów szumi¹cych...

I napi³y siê b³êkitu strumieni

Srebrem ciek¹cych...

Jako jaskó³ki nad ³¹k¹ lata³y

Za b³yskiem kosy...

I tak siê mgli³y, jak ob³ok ten bia³y,

Kroplami rosy.

Za fal¹ k³osów, co chwiej¹ siê w wietrze,

Sz³y dumaj¹ce...

I wypatrzy³y jutrzenki najbledsze,

Nim wzesz³o s³oñce...

W ³unach zachodu, w odblaskach purpury

Ziemiê widzia³y

I do gwiazd srebrnych przez ciemne lazury

Bieg³y jak strza³y...

A przecie¿ znowu smutne s¹ i ton¹

W cieniach têsknoty

Choæ ogl¹da³y tê wioskê zielon¹

I plon jej z³oty...

Bo przez ró¿ �wie¿ych otwarte kielichy,

Pól barwnych szaty,

Ujrza³y lud mój posêpny i cichy

I nêdzne chaty!�
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KO£YSZ MI SIÊ, KO£YSZ...

�Ko³ysz mi siê, ko³ysz,

Ko³ysko lipowa!��

Niechaj ciê Jasieñku,

Pan Jezus zachowa!

Zachowa siê roczek,

Zachowa ciê drugi�

A potem ciê wezm¹

Do dworskiej pos³ugi.

�Ko³ysz mi siê, ko³ysz,

Ko³ysko pleciona��

Póki nie wysnujê

Niteczki z wrzeciona�

Wysnujê j¹ d³ug¹

Jak te pañskie pola,

A tak¹ ci szar¹

Jako ch³opska dola!

�Ko³ysz mi siê, ko³ysz,

Ko³yseczko z ³yka��

Na go�ciñcu tuman,

Z wiatrem gra muzyka�

Oj, graj¹ ci, graj¹

Z³ociste trêbacze�

Jasieñko siê ¿egna,

Matka w progu p³acze!

�Ko³ysz mi siê, ko³ysz,

Ko³yseczko bia³a��

A ja sobie pójdê,

Gdzie ja bêdê chcia³a�

Nie pójdê daleko

Od dzieci¹tka mego,

Jeno na on cmentarz

Do do³u czarnego!
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NIE MOGÊ MÓWIÆ...

Nie mogê mówiæ do was, jak bym chcia³a,

Ani do g³êbi serca wam otworzyæ�

Ale wy wiecie, jak dr¿y i jak pa³a

S³owo to, które pragnê tu po³o¿yæ

I stan¹æ przed nim z pochylon¹ g³ow¹ �

Wielkie, zaklêcia pe³ne, ciche s³owo.

Kto je odgadnie � ³za zwil¿y mu oczy

I serce w piersiach gor¹co uderzy

I têcza duchów jasnych go otoczy

B³yskawicami stalowych pancerzy

I tarcz, co przeto tylko by³y si³¹,

¯e poza nimi tak¿e serce bi³o.

Kto je odgadnie, uczuje, jak pióra

Z ramion mu rosn¹ do górnych polotów,

Jak zeñ trosk drobnych opada wichura,

Jako z duchami jest i jak jest gotów

Wyb³ysn¹æ, niby ciosowa kolumna,

Silna � bo w gmachu, ¿e gmach d�wiga � dumna.

Kto je odgadnie, ten pójdzie na pole

S³uchaæ wiosennych �wiergotów skowronka

I stanie cichy i wpatrzy³y siê rolê,

Jak siewy wschodz¹ na ziarno do s³onka

I mu wybij¹ my�li tajemnicze

Na podniesione w b³êkity oblicze.

A potem wróci i zbudzi siê noc¹,

O gwiazdy oprze oczy zadumane

I bêdzie siê czu³ ogarnion t¹ moc¹,

Co do gniazd pêdzi ptaki ob³¹kane

I ludy pêdzi pod zorzê jutrzenn¹

I jest têsknot¹ wielk¹ i bezsenn¹.

Lecz teraz mówiæ tu z wami nie mogê

Tak, jako czujê i jako bym chcia³a,

Bo smêtno�æ czasów zachodzi mi drogê,

Wiatr chwyta s³owa, a nocna mg³a bia³a

Chce rozproszona wpierw byæ i rozbita,

Nim pie�ni wstan¹, nim dzieñ nam za�wita.
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Wiêc z dala tylko stojê i milcz¹ca

Mówiê dzi� do was zamkniêtych ust cisz¹

I czo³em w brzaski zwróconym do s³oñca�

I wiem to, ¿e mnie te serca us³ysz¹,

Które nawyk³y samotnym swym biciem

Gadaæ z têsknot¹, z nadziej¹ i z ¿yciem.
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O WY, CO CIERPIEÆ UMIECIE...

O wy, co cierpieæ umiecie w pokorze,

Wy, co nosicie krzywd waszych ³añcuchy

Jako wro�niêt¹ w kark krwaw¹ obro¿ê,

S³abe, poddania pe³ne, bierne duchy �

Wy, co chowacie swój ból oswojony

Jako gadzinê, gdy wyrw¹ jej jady,

I wieñcem kwiatów umiecie kryæ �lady

Cierniowej ¿ycia korony �

Co siê zwyciê¿aæ dajecie bez boju,

Gotowi zrzec siê dziedzictwa �wiat³o�ci,

Byle was tyko z gnu�nego spokoju

Nie wyrwa³ okrzyk przysz³o�ci �

Wy, co biegaj¹c w pal¹cym siê gmachu

Z wygryzionymi od dymu oczyma,

W k¹t siê chowacie z nêdznego przestrachu,

Zamiast wyj�æ krokiem olbrzyma �

Wy, co nie macie do�æ serca i mocy

Hañbê zwaæ hañb¹, a nêdzê zwaæ nêdz¹ �

Wy, których losy biczuj¹ i pêdz¹

Po starych przepa�ciach nocy,

Co czasom gromów, ra¿eni od trwogi,

Dajecie pozór spokoju zwodniczy �

Was przysz³o�æ minie, a jutra �wit b³ogi,

W szereg ¿yj¹cych nie wliczy!

Mê¿e i ludy los taki bior¹,

Jakiego w sercu swym znaj¹ siê godne�

Wielko�ci¹ czynu, nie martw¹ pokor¹,

Dzieje ludzko�ci s¹ p³odne.
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WIECZÓR JU¯...

Wieczór ju¿, Panie! Oto le�ni ptacy

Sk³aniaj¹ skrzyd³a ku gwiazdom w polocie...

Oto pól Twoich umilkli �piewacy,

Oto dzieñ ca³y przetrwa³em ju¿ w pracy,

We ³zach, w têsknocie...

Z blasków poranka i dnia, i ze s³oñca

Nie mia³e� dla mnie ¿adnego promienia!

Oto siê czas mój nachyla do koñca,

Oto ju¿ gwiazda wieczorna i dr¿¹ca

B³yska w�ród cienia...

Innym odda³e� zórz jasnych kolory,

Nad cich¹ strzech¹ rzucone w lazurze,

I zapach ³¹ki, i ciszê w naturze,

Bocianie gniazdu, topole i ró¿e,

I ciemne bory...

Lecz ja ze �wiata ca³ego ogromu

Jedno jedyne serce wziê³am sobie...

Gniazdo nie spad³o, tr¹cone od gromu,

Nie by³o dla mnie ogniska ni domu,

¯y³am w ¿a³obie...

Po cz¹stkê moj¹, na boku stoj¹c¹,

Nie wyci¹gnê³am przez dzieñ ca³y rêki�

¯ycie przechodzi, pomija, potr¹ca.

My�la³am: �Wspomni� � czekaj¹c tak koñca,

Nuc¹c piosenki�

Lecz oto kwiaty posnê³y majowe,

I kruk samotny znajduje pos³anie�

Czujê ch³ód ros tych, co lec¹ per³owe�

Pod cich¹ strzech¹ daj sk³oniæ mi g³owê,

� Wieczór ju¿, Panie!
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TAM, W MOIM KRAJU...

Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie

Sto gwiazd zgaszonych stoi w koronie,

Sto gwiazd zgaszonych nad polem stoi

Jak stu rycerzy w ¿elaznej zbroi.

Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie

Sto serc gor¹cych têsknot¹ p³onie,

Sto serc gor¹cych w piersi uderza

Jak duch w ¿elazne blachy pancerza.

Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie

Sto wichrów têtni przez puste b³onie,

Sto wichrów têtni przez szlak stepowy,

Jak stu rumaków w z³ote podkowy.

A jak przeminie sto dni, sto nocy,

Wstan¹ rycerze w serc ¿ywych mocy,

Wstan¹ rycerze, dosiêd¹ konie,

Zapal¹ gwiazdy w z³otej koronie.
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A JAK POSZED£ KRÓL NA WOJNÊ...

A jak poszed³ król na wojnê,

Gra³y jemu surmy zbrojne,

Gra³y jemu surmy z³ote

Na zwyciêstwo, na ochotê...

A jak poszed³ Stach na boje,

Zaszumia³y jasne zdroje,

Zaszumia³o k³osów pole

Na têsknotê, na niedolê...

A na wojnie �wiszcz¹ kule,

Lud siê wali jako snopy,

A najdzielniej Pbij¹ króle,

A najgê�ciej gin¹ ch³opy.

Szumi¹ or³y chor¹gwiane,

Skrzypi kêdy� krzy¿ wioskowy...

Stach �mierteln¹ dosta³ ranê,

Król na zamek wraca³ zdrowy...

A jak wje¿d¿a³ w jasne wrota,

Wysz³a przeciw zorza z³ota

I zagra³y wszystkie dzwony

Na s³oneczne �wiata strony.

A jak ch³opu dó³ kopali,

Zaszumia³y drzewa w dali,

Dzwoni³y mu przez d¹browê

Te dzwoneczki, te liliowe�
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NA OBCZY�NIE

Tak¹ mi wioskê wymaluj w dolinie,

Od zbó¿ weso³¹, a od jode³ smutn¹...

Niechaj siê ca³a chowa w jarzêbinie,

Niech na jej ³¹kach siwe le¿y p³ótno,

Niech przez staw ciche rzucaj¹ siê têcze,

Rozbite skrzelk¹, co tryska z wód g³êbi,

Niech nad ni¹ chmurka trzepoce go³êbi

I puchy kwietne, i nitki pajêcze...

I w takie¿ skiby g³êbokie pu�æ rolê,

I daj po bruzdach te maczki jaskrawe,

I w sznur wyci¹gnij nad drog¹ topole,

I mg³ê rzuæ srebrn¹ na ³¹ki, na trawê...

I niech tak id¹ rozg³o�no po ³anie

Dzwonki ja³owie i z biczów klaskanie,

Niechaj tak wierzby dumaj¹ u strugi,

Cieñ przedzachodni rzucaj¹c i d³ugi,

I tak¹ cich¹ b³êkitno�æ daj wko³o,

I pe³ne gwarów powietrze zrób ptaszych,

I taki tuman na gór po³ó¿ czo³o...

A tylko ludzi zrób � naszych.
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W WIELKI PI¥TEK

Tak mi siê czasem wydaje, o Chryste,

¯e nie tam kêdy�, daleko, za morzem,

Ale� tu, u nas, mia³ drogi cierniste

I ¿e� tu naszym przechodzi³ siê zbo¿em,

Puszczaj¹c palce po harfie tych k³osów,

Co maj¹ ludzki jêk i echa g³osów.

¯e tutaj, w której� z chat naszych, o Panie,

Gdzie przez tu³aczy wytarte s¹ progi,

By³ twój wieczernik smêtny i rozstanie

I chleb ³amany z braæmi, i te trwogi,

By s³ów ostatnich nie wyda³y �ciany,

I po¿egnania kielich � krwi¹ nalany.

I zdaje mi siê, ¿e te nasze sosny,

Te brzozy bia³e, szumi¹ce w�ród niwy,

To by³ ogrojec twej mêki ¿a³osny,

To by³y twoje miesiêczne oliwy

I ¿e tej nocy twój pot �cieka³ krwawy

Na le�ne zio³a nasze i na trawy.

I zdaje mi siê, ¿e� tu by³ pojmany,

W pêta zakuty i sieczon u s³upa...

Bo tak mi, Chryste, znajome twe rany

I sino�æ twoja i katów twych kupa

I �wist rzemieni, co kraj¹ jak no¿em,

¯e to nie mog³o byæ gdzie� tam, za morzem!

I wiem, ¿e tutaj na miedzy, skró� drogi,

U jakiej� starej, zapad³ej mogi³y

Wyró�æ musia³y te ciernie i g³ogi,

Które w tw¹ g³owê bolesn¹ siê wpi³y...

Bo ¿adne inne tak raniæ nie mog¹,

Jak te, co rosn¹ tu, nad nasz¹ drog¹.

I to wiem, Panie, ¿e� tu kêdy� blisko

Pod krzy¿em upad³ na nasze �ciernisko

I ¿e� krwi¹ swoj¹ tê ziemiê zakrwawi³

I obraz na niej swej mêki zostawi³,

I patrzê nieraz na pola te puste,

Jako na ow¹ z Jeruzalem chustê...



43

I widzê we mgle �nie¿ystej, z daleka,

Z twarz¹ znêdznia³¹, z ³achmanem na grzbiecie,

Pochylonego ku ziemi cz³owieka,

Którego wielki krzy¿ �miertelnie gniecie...

I wiem, ¿e to jest Cyrenejczyk Chrysta,

I resztê mg³a mi kryje... mg³a �nie¿ysta.

I wiem, i czaujê, ¿e tu jest Golgota,

Gdzie� by³ przybity do krzy¿a, o Panie!

Bo nie jest nigdzie tak ciê¿ka têsknota

1 takie blasków s³onecznych konanie

I taka ¿a³o�æ i tak do ostatka

Nigdzie przy krzy¿u syna nie trwa matka.

I zdaje mi siê, ¿e� tu wyrzek³ s³owa:

� �Eloi, eloi, lamma sabacthani?� �

¯e tu z ramienia zwisnê³a Ci g³owa,

I ¿e� tu skona³ i zszed³ do otch³ani,

Gdzie wszystko chwili wybawienia czeka,

Od polnych g³azów do serca cz³owieka.

I zdaje mi siê, ¿e tu le¿ysz w grobie,

Który jest ciê¿kim zawalon kamieniem,

I ¿e stra¿ pilna czyni siê przy tobie...

Ale ja czekan z têsknot¹ i dr¿eniem,

Bo wiem, bo czujê, ¿e tu te¿, o Panie,

W dniu trzecim � bêdzie twoje zmartwychwstanie!
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POETA DO DEMONA

Odk¹d b³ysn¹³e� na mym cichym niebie

Gwiazd¹ zwichrzon¹, lec¹c¹ w otch³anie,

Wiem, co jest ¿ywot i co jest konanie �

Przez ciebie ¿yjê, umieram przez ciebie.

Ty kwiat truj¹cy � ja zeñ miody zbieram;

Ty grom i burza � ja zeñ czerpiê ciszê;

Ty zgrzyt i rozd�wiêk � ja siê nim ko³yszê �

Przez ciebie ¿yjê, przez ciebie umieram.

Pier� moja stygnie, a serce me bije

Pod twymi usty i pod twoj¹ rêk¹;

Rozkosz¹ ginê, zmartwychwstaje mêk¹ �

Przez ciebie konam i przez ciebie ¿yjê.

Na tobie, falo, czo³o me opieram,

Na tobie, wichrze, k³adê skrzyd³a moje,

Tobie zniszczenie, si³y w sobie dwojê �

Przez ciebie ¿yjê, przez ciebie umieram.

Pieszczota twoja � dzwon na mym pogrzebie,

Pieszczota twoja � szczê�cia z³ota czasza,

Ty � zdrój, co pali, i ¿ar, co ugasza�

Przez ciebie ¿yjê, umieram przez ciebie!�
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KUBEK

Z jednego kubka ty i ja

Pili�my onej chwili,

Lecz ¿e nam w wodê pad³a ³za,

Wiêc kubek my rozbili.

I poszli w �wiat i poszli w dal,

Osobn¹ ka¿de drog¹,

Ani nam szcz¹tków onych ¿al,

Co zrosn¹æ siê nie mog¹�

Dzi�, kiedy w skwary znojnych susz

Samotne kroki niosê,

Gwiazdy mi jasne z z³otych kru¿

Podaj¹ srebrn¹ rosê.

Lecz wiem, ¿e w ¿adnej z gwiezdnych czasz

Nie znajdzie siê och³oda,

Jak¹ mia³ prosty kubek nasz,

Gdzie by³y ³zy � i woda.
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LIRNIKOWI NA VIA MONTEBELLO

�W ogniach jeste� �wiêtych � id� a �wieæ�

                                                    (Z listu T.L.)

S³owy mnie swymi nama�ci³ z daleka,

Jakoby �wiête wylawszy oliwy

Na czo³o moje, ten pie�niarz, co czeka,

Oparty o swój kij p¹tniczy, krzywy,

A¿ ³ód� tu³acza odbije siê z brzega

Do ostatniego, cichego noclega.

A sam, po�pieszny bêd¹c w drogi one,

Patrzy³, komu by sw¹ lirê zostawi³

I pie�ñ, jako go³êbie u�pione�

A za� mnie jasn¹ rêk¹ b³ogos³awi³

I rzuci³ na mnie przeb³ogie swe blaski

I zda³ dziedzictwo mi³o�ci i ³aski.

S³owy mnie swymi nama�ci³ do pie�ni

I struny zbudzi³ na sercu mym dr¿¹cym,

Jako ci �lepce, co chodz¹ bole�ni

Pod sinym stepie, po polu graj¹cem

Od ech, a rêce na srebrnych pio³unach

Nad mogi³ami k³ad¹, jak na strunach.

A¿ one zio³a gorzkie i ¿a³osne

Z³ot¹ siê gêd�b¹ rozbrzêcz¹ po stepie

I poczn¹ wró¿yæ kurhanom tym wiosnê

I szum obudz¹ w wyschniêtym czerepie

I ko�æ obwiej¹ na stepie spróchnia³¹

Echem, co niegdy� na szpiku jej gra³o.

Jako na ska³ach siedz¹cy or³owie,

Wypatrzy³ lot mój pierzchliwy i niski,

I tchu mi dos³a³ i mocy w swym s³owie

I sam siê mieniæ pocz¹³ w ró¿ne b³yski,

By mnie nauczy³, jak z piersi snuæ zorze

I wielkie �wiat³a jutrzenne a bo¿e.

I pióra zje¿y³y siwe i pod pióry

Piersi pokaza³ sczernia³e i krwawe,

A za� siê lotem wyniós³ i wskro� chmury

Przebi³ na wielk¹ �wietlist¹ kurzawê

I uczy³ braæ siê do s³oñca od ziemi,

Bez jêku, skrzyd³y bij¹cy krwawemi.
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I rzek³ mi: �W ogniach �wiêtych jeste� oto �

Id�, a �wieæ, bym siê na ciebie nie ¿ali³�,

I dziwn¹ ducha swojego robot¹

W jasny mnie p³omieñ obj¹³ i zapali³;

I wiem, ¿e ju¿ mi w ogniach onych chodziæ,

I ¿yæ p³omieniem � i p³omienie rodziæ.

A nie z rozkoszy pró¿nej, ni z uciechy

To gorej¹ce wziê³am namaszczenie;

Bo rzadkie w pie�ni ziemi tej u�miechy,

A ciê¿¹ na niej popio³y i cienie

Rzeczy pomar³ych, a praca to sroga

�piewaæ, gdy w piersiach jest ucisk i trwoga�

Ale mi czyniæ trzeba, co duch zdarzy,

A i�æ za g³o�nym od mogi³ podmuchem

Ku jutrzni onej, co na dzieñ siê ¿arzy,

I za tym wielkim, ¿urawi ³añcuchem

Pióreczkiem lecieæ porwanym od ziemi,

Z piosenk¹ cich¹ i ³zami srebrnemi�
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NA �NIEGU

Gdybym srebrne piórko mia³a,

Tobym w szronie je macza³a,

W rannym szronie, na tej ³¹ce,

Gdzie brylanty le¿¹ dr¿¹ce.

Le¿¹ dr¿¹ce, rozsypane,

Bladym s³onkiem malowane�

Na naszej ³¹ce!

Gdybym srebrne piórko mia³a,

Na krysztale bym pisa³a,

Na krysztale, na tej wodzie,

Co stanê³a w jasnym lodzie,

Ani idzie, ani p³ynie,

Tylko duma w swej g³êbinie�

Na naszej wodzie!

Do zimowej bo piosenki

Ni mi kwiecia, ni jutrzenki,

Ni b³êkitów tego nieba,

Tylko �nie¿nych pól mi trzeba,

Tylko zmarz³ych pere³ szronu,

Tylko bicia �mierci dzwonu,

Tylko ³ez trzeba!
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W KAMIENIU POLNYM�

W kamieniu polnym, co grób mój pokryje,

Niech mi kamieniarz lireczkê wyryjê,

Lirê tê swojsk¹, a w³asn¹, a on¹,

Któr¹ to po wsiach za dawna noszono,

I¿by sz³a z brzêkiem skowroñczym w�ród kmieci,

A¿ w echo rzuci p³acz swój, a odleci.

A pod t¹ lir¹, je¿eli mu wola,

Niech ¿ytnie k³osy z naszego da pola,

K³osy ubogie, z chudymi, ot, ziarny,

 Na chleb powszedni, o�cisty, a czarny,

Po którym cz³owiek do ziemi przyrasta

I ci¹gnie p³ug swój prastary od Piasta.

A potem, chce-li, niech kamieñ obtoczy

Polnym powojem, co modre ma oczy,

A niechaj na nim napisu nie k³adzie

I niech go w rzêdzie nie stawia, ni w ³adzie,

Tylko w zak¹tku, gdzie brzoza szum niesie�

� A mo¿na w lesie? � To owszem, niech w lesie!
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W LESIE (ZAGUBIONA W LE�NEJ CISZY�)

Zagubiona w le�nej ciszy,

�cie¿k¹ moj¹ idê wzd³u¿,

A cieñ nik³y za mn¹ dyszy,

A cieñ nik³y za mn¹ tu¿.

Ni go szukam, ni chcê rzuciæ,

Tylko w piersi brak mi tchu;

Tylko oczu nie �miem zwróciæ,

By w oblicze spojrzeæ mu.

Nie uciekam ani goniê,

Ani p³aczê, ani dr¿ê;

Tylko obie moje d³onie

Za³amuj¹ same siê�

Tylko co� mnie tajnie wzrusza

W ten wieczorny, mglisty czas,

I wiem, ¿e to moja dusza

Idzie za mn¹ �cie¿k¹ w las�
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W WIELKIEJ I PUSTEJ NAWIE�

W wielkiej i pustej nawie �

My�lê o tobie�

W wielkiej i pustej nawie

Rzuca siê blask jaskrawie

Przez szyb gotyckich barwne t³a

I na kamiennych taflach drga�

� My�lê o tobie.

W ³ukach mrok drzemie szary �

My�lê o tobie�

W ³ukach mrok drzemie szary,

Westchnieniem dr¿¹ filary�

Cisza � co w sobie ma krzyk i jêk �

Ból ¿ycia, cierpki grobu lêk�

� My�lê o tobie.
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INCANTO

Brzask ch³odny, szary. Mg³y zroszonym piórem

Od Lido ci¹gn¹ na wskró� przez senne wody.

Wtem plusk� za starym arsena³u murem

£ód� robotnicza cichymi mknie chody.

I nagle �piewaæ zaczyna g³os m³ody

Starych Wenetów pie�ñ; a za nim chórem

W oczarowaniu bezbrze¿nej swobody

Sto mêskich g³osów wybucha mu wtórem.

Ucichli. We mg³ach na Murano p³yn¹,

S³uchaj¹c, rych³o dzwon z huty uderzy.

I znowu �piewaæ zaczyna g³os �wie¿y�

I znów z stu mêskich piersi za dziewczyn¹,

Pie�ñ bucha� Zanim ³ód� dotknie wybrze¿y.

Do nich �wit, echo i morze nale¿y.
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RANEK W WENECJI

Rajski ptak s³oñca wzlecia³, roztrz¹sn¹³ swe pióra,

Zapali³ pó³ niebiosów, zaiskrzy³ pó³ morza

I pie�ñ �wiat³a wyrzuci³ w niezmierne przestworza,

I zg³uszy³ �piew ksiê¿yca, nocy trubadura.

Ziemia-Danae le¿y w per³ach ros. U ³o¿a

Odchylona ju¿ r¹bków mg³y srebrzy siê chmura,

A na z³otym wezg³owiu dogasa purpura

Jutrzennych ró¿, zaledwie rzuci³a je zorza.

Italio! Dzieñ kochankiem po�piesza do ciebie;

Na ogromnych twych wodach, na szerokim niebie

Skrzydlate s³oñce twoje nie wschodzi, lecz wzlata!

Ale ja z krain idê, kêdy na dnia progu

�wit, we ³zach ca³y, d³ugo wyprasza siê Bogu,

By mu patrzyæ nie kaza³ na stary ból �wiata.
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W ZAKRYSTII NA MURANO

Stary, dêbowy pulpit, stara na nim ksiêga,

Przed pulpitem mnich siedzi podparty w zadumie,

Ga³¹� akacji, w cichym chwiej¹ca siê szumie,

W otwarte okno bije i do wnêtrza siêga.

Na mozaikach pod³ogi le¿y s³oñca wstêga,

Pszczo³a brzêczy i tonie w gwia�dzistym arumie,

Morza gra, niby organ w odleg³ym gdzie� tumie�

Traw skoszonych woñ bije pie�ñ z³ota�

A p¹tnik, co tu przyszed³ ogl¹daæ Madonnê,

Widzia³ cud! Widzia³ serce, kwitn¹ce i wonne

Na kolczastej ga³êzi zesch³ego ¿ywota.
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W STARYM APSYDZIE...

W starym apsydzie mozaik¹ siê kwieci

Ów duch wiosenny odleg³ych stuleci,

Co te nadziemskie rzeczy i te bo¿e

Zaklina³ w kamieñ i k³ad³ na nich zorzê

Swych prostych wierzeñ tak cudny i �wie¿¹,

I¿ do dzi� rosy jutrzenne tam le¿¹,

A komu dusza ustaje od spieki,

Tu piæ przylata jak go³¹b daleki.

W starym apsydzie dna �wiec¹ z³ociste,

A na nich tron Twój, rozjemco dusz, Chryste,

Co z twarz¹ mroczn¹ i w ciemnych barw szacie,

W wiekowej ciszy trwasz tu majestacie.

Dooko³a srebrnym objê³y ciê wiankiem

Bia³e lilie na przemian z barankiem

I gwiazdy w jasnej stanê³y ozdobie,

Gotowe zaraz i�æ i s³u¿yæ Tobie.

A u Twych kolan, po dwojej Ci stronie

Rab nêdzny klêkn¹³ i mocarz w koronie;

A na tym jednym � zetla³e ³achmany,

A na tym drugim � z bisioru p³aszcz dziany.

A na tym jednym � niewoli ³añcuchy,

A na tym drugim � jedwabie i puchy;

Ten jeden w mroku, ten drugi pod têcz¹,

U tronu Twego poklêkli i klêcz¹.

A Ty� jednako opu�ci³ Twe d³onie,

Na g³owê w prochu i g³owê w koronie,

I nad obiema upada z wysoka

£za u¿alenia, o Chryste, Ci z oka

I r równym smêtkiem twarz chylisz surow¹

Nad t¹ zdeptan¹ i jasn¹ t¹ g³ow¹...

Bo� Ty jest �wiadom, o sêdzio i królu,

¯e rab i mocarz � jednako syn bólu!
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FAUN PIJANY *

Rozpasa³ biodra i na pustej ³¹gwi

Leg³ � wina syty.

Zmru¿onym okiem jak p³omieniem ¿agwi

Mierz¹c w b³êkity.

Pijany?... Gdzie tam! On tylko z dna czary

Doby³ odwagi

Twarz¹ w twarz spojrzeæ na Olimp tak stary,

Tak pusty, nagi!

Le¿y i patrzy. Na twarzy mu siada

�miech m¹dry, cichy...

A �miech ten Olimp w atomy rozk³ada,

W py³ zmienia lichy.

Blu�ni?... Niech Zeus zachowa wysoki!

On tylko rêki

Przepysznym ruchem wystawi³ w ob³oki

Palec maleñki.

Maleñki palec Fauna!... Gdzie s¹ bogi

Wieczyste, które

Przed palcem fauna bladnê³yby z trwogi,

Kry³y siê w chmurê?...

Tak w Arystyda atrium leg³ wspania³y,

Nago�ci¹ hardy,

I patrzy³ w Olimp, a lica mu gra³y

U�miechem wzgardy.

Strze¿ siê! Grzmi Zeus!... Ju¿ boki wulkanu

Piorunem porze...

Ju¿ odegrzmia³y, u nóg le¿¹c panu,

Ziemia i morze.

Ju¿ z ¿y³ pra�wiata krew ognia wytryska,

War bucha siny...

Chyb³o siê morze i leci z ³o¿yska

Na port Resiny...

* Muzeum w Neapolu.
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Ju¿ �mieræ poszczu³a, co by³o ¿yj¹ce,

Przem�ciw¹ rêk¹...

Ju¿ psy podziemne zawy³y na s³oñce

czarn¹ paszczek¹...

Ju¿ pêdz¹ z hukiem Hadesu trzy rzeki

Na sieñ Arysta...

Ju¿ gród Herkula zalewa na wieki

Powód� ognista.

Lat dwa tysi¹ce przegrzmia³o po �wiecie

Pomsty tej echem,

A Faun jak le¿a³, tak le¿y na grzbiecie,

Patrz¹c z u�miechem.

I w br¹z zaczernia³ i twardszy od spi¿y,

W tym �mierci boju,

W wiecznej siê Piêkna zatai³ pai¿y,

W piêkna spokoju.

I wyszed³ z otch³añ, gdy czas mu domierzy

Lat dwa tysi¹ce,

A jak przed wieki, z u�miechem znów le¿y

I patrzy w s³oñce.

A jak przed wieki, drzemi¹ce w�ród chwa³y,

Dra�ni niebiany,

Wytkn¹wszy w b³êkit ten palec swój ma³y,

Faun pijany.
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WIÊC KU FIESOLE�

��Noi andavam, per lo vespero attenti�

                                Dante, Purg. (XV, 139)

Wiêc ku Fiesole gdy�my szli z po�piechem,

Rzek³: �Do twej duszy pielgrzymujê oto

Przez laty ju¿ tyle, rzucaj¹c siê echem,

Pie�ni¹, têsknot¹�

Bo czas jest ma³y, a ja mam ci wiele

Mówiæ i pytaæ, i s³uchaæ w zadumie:

Co robi polne i ³ê¿ne to ziele

W zbo¿owym szumie?�

Bo czas jest ma³y, a wiedzieæ mi pilno

O tych wasilkach, o tych bo¿ych glêdach,

Co zarastaj¹ dro¿ynê mogiln¹

Woni¹ na grzêdach�

O wszelkim zielu prostaczym i lichym

Troskê mam w sercu i dr¿enie mam w duszy,

I czujê dreszcz ich, gdy polem siê cichym

Wiatr ch³odny ruszy�

I mam ci wiele powiedzieæ o zio³ach,

Co nigdy z rosy obeschn¹æ nie mog¹,

I ca³e we ³zach srebrniej¹ po sio³ach,

Albo nad drog¹�

I pilno wiedzieæ od ciebie mi trzeba

O tych dziewannach, co �wiec¹ w ugorze,

I o konwaliach, dzwoni¹cych do nieba

Na ranne zorze�

To wszystko mów mi � bo jest ju¿ czas ma³y,

A w duszy sucho�æ gor¹ca dopieka�

Powiadam tobie: Dzi� czujê dzieñ ca³y

Woñ pól z daleka!� �

I szed³, �ci¹gn¹wszy ramiona przed siebie,

W oczarowaniu niezmiernej têsknoty�

A od Fiesole sierp b³ysn¹³ na niebie,

Modry i z³oty.



59

GIOTTO

Miêdzy lud�mi tak chodziæ musia³a,

Niby dumna i niby nie�mia³a,

Z licem smêtnym bezbrze¿n¹ têsknot¹,
Jak j¹ tutaj zostawi³ nam Giotto*.

Prosty r¹bek w³asnego przêdziwa
Pier� jej w¹sk¹ i szczup³¹ okrywa,

Prosty r¹bek z lnów cienkich utkany,
Co b³êkitem maluje skro� ³any.

Ani jej tu anio³owie s³u¿¹,
Ani ona jerychoñsk¹ ró¿¹,

Ni na tronie s³onecznym królow¹,
W �wiat³okrêgu siedmiu gwiazd nad g³ow¹.

Jeszcze skrzyde³ Duch nad ni¹ nie wa¿y,
Jeszcze �wiat jej nie stawia o³tarzy,

Stoi cicha, a bo¿a prostot¹�
Tak j¹ tutaj zostawi³ nam Giotto.

Ciemna w twarzy od zmierzchów tej ziemi,
Zadumana my�lami smêtnemi,

Gdzie� w dalekiej, nadprzestrzennej ciszy
Szumy oliw ogrójcowych s³yszy.

Nie prorockie ksiêgi z ni¹ mówi³y,
Lecz zapad³e przydro¿ne mogi³y,

Ale ³¹ki dr¿¹ce we ³zach rosy,
Ale w stepie roze³kane g³osy.

Nie pogl¹da w rajskie poza�wiaty,
Lecz na liche i zapad³e chaty,

Lecz na czarne, uciszone bory,
Lecz na cierniem zaros³e ugory.

I�æ by mog³a miêdzy pola nasze,
A nie zlêk³oby siê nawet ptaszê�

I�æ by mog³a miêdzy nasze p³oty,
A nie zlêk³yby siê i sieroty.

Tylko nêdzarz podniós³by siê z ³awy,

W ciemnej twarzy wzrok utopi³ mg³awy
I wybuchn¹³ ³ez nawa³¹ z³ot¹�

Tak j¹ tutaj nam zostawi³ Giotto.

* W muzeum boloñskim.
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BAGNASCO

Szeroka, modra cisza. Jak wzrok obj¹æ zdo³a,

Lazur w �wietle stopiony zalewa �wiat ca³y.

B³êkitem dyszysz, b³êkit op³ywa doko³a

My�l, czucie i tyrreñskie w mg³ach zagubione ska³y.

Na stromym cyplu mury biednego ko�cio³a,

 Szare, spêkane; przy nich wirydarzyk ma³y,

W którym g³o�niej ni¿ morze brzêczy z³ota pszczo³a�

�B³êkitem dyszysz, b³êkit op³ywa �wiat ca³y.

A na kamiennej ³awie, u kamiennej �ciany

Stary ksi¹dz siedzi, w lich¹ sutannê odziany,

Twarz ma wysch³¹, sczernia³¹, w³os d³ugi i bia³y.

Ul plecie. I w�ród kwiecia swojego ogrodu

U�miech ma w ustach jako z³ot¹ kroplê miodu�

�B³êkitem dyszysz, b³êkit op³ywa �wiat ca³y.
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OTO £ÓD� MOJA�

Jêzyków ludzkich s³ucha³am do syta,

Do tchu utraty, do zawrotu g³owy.

� Oto ³ód� moja od brzegu odbita�

O morze, twojej po¿¹dam dzi� mowy!

Niech¿e mnie teraz cisza twa powita

Zapomnianymi w wrzawie �wiata s³owy;

Niechaj bezbrze¿nym b³êkitem nakryta,

W g³os siê twój ws³ucham i w p³acz twój echowy!

Mów¿e ty ze mn¹ teraz pacierz stary

Dzieciñstwa mego, porannej mej wiary,

Pacierz pól moich, gdzie szumi ³an ¿yta�

Mów¿e ty ze mn¹ milczeniem zadumy

I takim szumem, jak borów mych szumy�

� Oto ³ód� moja od brzegu odbita�
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MEWY

Nad modr¹ toñ wykwit³y, trysnê³y kaskad¹,

Na roztrzêsionych piórach nios¹ morza piany,

Lec¹ w s³oñce, jak ob³ok z³otem malowany,

I wiankiem siê ró¿ bia³ych na powietrzu k³ad¹.

Gin¹, gasn¹, uchodz¹ w têczê jak¹� blad¹�

Wtem ci�nie zdech³¹ rybê pacho³ wpó³pijany,

A wnet ostrzem przecina b³êkity krzyk szklany

I na ¿ertwê spadaj¹ zwichrzon¹ gromad¹.

O serce, miêdzy niebem a ziemi¹ zaklête!

Serce, rozjêciem skrzyde³ na zorzach a¿ �wiête,

Anielskie wzloty twoje w jutrzenkach siê wa¿¹�

Lecz niech los-pacho³ ci�nie wpó³zgni³¹ zanêtê,

Wnet ty, o najsrebrzystsze, ty, o wniebowziête,

Z krzykiem ¿¹dzy nañ spadasz i zwierzêc¹ twarz¹.
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SORRENTO

Obrzask� Jeszcze siê zorza na wschodzie nie pali.

Morze w mg³ach wielkih le¿y� Tumanem nakryta,

Silnymi zwierciad³ami skró� pary toñ �wita.

Gdzie� u brzegów plusk miêkki s³ychaæ sennej fali.

Wytê¿ wzrok! Tam, punkt srebrem malowany w dali

Zbli¿a siê, ro�nie� Okrêt! Nad nim dymów kita,

Bia³o�ci¹ pióropusza w per³ow¹ mg³ê wszyta,

Za nim siê szklana smuga skró� morza krysztali.

Mistyczna ró¿a s³oñca w p¹ku jeszcze le¿y,

Skrawsz¹ siê tylko biel¹ doko³a wschód �nie¿y,

Mewa pióra w biel macza, przemija i �wieci�

Jak dziwne dzisiaj morze misterium odgrywa!

Jaka wizja mar cichych ogromna i ¿ywa�

Na jakie pola �nie¿ne dusza moja leci!�
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NOKTURN

Do nocy têskniê, do srebrnego cienia,

Co by mi nakry³ �renice p³on¹ce

I da³ wpó³senn¹ chwilkê upojenia�

Do nocy têskniê i przeklinam s³oñce,

Które swe wszystkie blaski rzuca we mnie,

By mi pokazaæ wiêzy nas dziel¹ce.

Wiem, ¿e na pró¿no, i wiem, ¿e daremnie

Ten sen mnie cichy ko³ysaæ przylata,

Co twoje imiê szepce mi tajemnie�

Wiem, ¿e siê nigdy nie zejd¹ w�ród �wiata

Takie dwie drogi i takie dwa duchy,

Które raz ¿ycie � jak nasze � rozbrata.

Wiem, ¿e to sen jest, sen wiotki i kruchy,

W który siê oczy moje zapatrzy³y,

I ¿e do �mierci mam d�wigaæ ³añcuchy.

A za� mieæ zimne, dalekie mogi³y.
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Z G£AZU NA G£AZ�

Z  g³azu na g³az, stanê³am na wi¹zaniu kruchem,

Co dzieñ od nocy dzieli i od �mierci ¿ycie,

 Nad ogromnym spienionej przepa�ci wybuchem�

Pode mn¹ huk i mrocznych skrzyde³ nocy bicie.

Przez mchowych gobelinów wilgotne poszycie

Otch³añ warczy i wstrz¹sa, jak brytan, ³añcuchem�

U stóp moich jej piany, jej gniewy, jej wycie�

Depcê je, ch³oszczê wzrokiem� Jestem tylko � duchem.

Z g³azu na g³az, zst¹pi³am pod w�ciek³ym nawa³em

Wód, pêdz¹cych na g³owê i mnie, i otch³ani,

Og³uszona dzia³ �mierci stukrotnym wystrza³em.

I nagle ptaszym piórem uczu³am siê ma³em,

Daleko uniesionym od cichej przystani,

I dr¿¹c, zakry³am oczy� By³am tylko � cia³em.
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KTÓRY MA Z£OTY KLUCZ�

Który ma z³oty klucz od jasnej zorzy,

Który otwiera, a nikt nie otwiera,

Który otwiera, a nikt nie zawiera,

Wrota jutrzenki nad �wiatem roztworzy.

I spyta: � Którzy¿ s¹ przed drzwiami memi?

Sk¹d przyszli? W jakie obleczeni zbroje?

S¹¿ to setniki i namiestne moje,

Które za siebie postawi³ na ziemi? �

Lecz ujrzy rzesze ciche jak ³an ¿yta

I nie odziane ¿elazem ni z³otem,

Rzesze, co we lnach chodz¹, zlane potem,

I zadumieje w sobie � który pyta.

I pu�ci �wiat³o, i onym otworzy,

Co oczy wznosz¹ do jutrzni rozb³ysku,

A ¿yj¹ chlebem swojego ucisku�

Który ma z³oty klucz od jasnej zorzy.
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KTO KRZYWDÊ P£ODZI�

Kto krzywdê p³odzi, niech jeszcze j¹ p³odzi,

A który p³acze, ten jeszcze niech p³acze.

Noc siê przesila i dzieñ ju¿ przychodzi:

� Obaczê!

Kto ucisk mno¿y, niech jeszcze go mno¿y,

A który milczy, niech chowa sw¹ ciszê.

Rych³o siê b³êkit nad �wiatem otworzy:

� Us³yszê!

Kto ciê¿y ziemi, niech jeszcze jej ciê¿y,

Kto pomsty ¿¹da, niech wstrzyma sw¹ ¿¹dzê.

Rych³o siê szala u wagi natê¿y:

� Rozs¹dzê!
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NIECHAJ SIÊ LUDY�

Niechaj siê ludy nie trwo¿¹, nie smuc¹,

¯e im proroka wielkiego nie sta³o!

Bo to, co polne ptaszêta im nuc¹,

Te¿ jest tym s³owem, co zmieni siê w cia³o�

I nie z d¿d¿em wielkim, lecz z ros¹ to siemiê

Pada, co chlebem nakarmiæ ma ziemiê.
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LIPY KWITN¥�

[Fragment]

Lipy kwitn¹� Woñ przes³odka dyszy,

Puch siê kwietny sypie poprzez p³oty;

Wskró� szerokiej, wskró� porannej ciszy

Brzêczy w s³oñcu pszczelny rój nasz z³oty!

Lipy kwitn¹�Z³oty rój nasz brzêczy,

Miodem pachnie prastara pasieka,

Malowany kolorami têczy

Tuman siny wieje gdzie� z daleka.

Lipy kwitn¹� W sinym wskró� tumanie

Ciche, senne w zorzach widaæ chaty,

A do ka¿dej �wiat³a zwiastowanie

Jasn¹ stop¹ niesie duch skrzydlaty.

Lipy kwitn¹� Id¹ w go�ci duchy

Do chat czarnych, do niskiej zagrody,

A wskró� drogi polatuj¹ puchy,

A wskró� drogi pachn¹ bia³e miode.

Lipy kwitn¹� Oto przypomina

Stara chata przedwiekowe dzieje�

Oto bije przejrzenia godzina,

Oto brzask siê ciemnym oczom sieje�

Lipy kwitn¹� Wiej¹ wonie miodu,

Prastarego wiej¹ woni¹ cudu�

W s³oñce spojrza³ �lepy syn narodu,

W s³oñce spojrza³ duh mojego ludu.

Lipy kwitn¹� Woñ przes³odka dyszy,

Kwietne puchy lec¹ poprzez p³oty,

Wskró� szerokiej, wskró� porannej ciszy

Brzêczy w s³oñcu stary rój nasz z³oty!
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FATUM DO LYKOFRONA

El-yemu

Opu�ci³ d³onie Lykofron i podniós³ czo³o,

W echo s³ów w³asnych ws³uchany, utkwiwszy oczy

                                                                             [w przestrzeni,

Kêdy na greckim b³êkicie

Gorza³o s³oñce.

A przed nim p³yta kamienna, gor¹ca jeszcze

Od rylca, który j¹ zbru�dzi³, zda³a siê nosiæ na sobie

�lad piorunowej tej my�li,

Co mózg mu ¿ar³a,

Gdy nagle, w ciszy g³êbokiej, ten g³os pos³ysza³:

�Dajcie mi jeszcze tych dawnych, starych Tytanów,

Co g³azy w niebo ciskali i z piê�ci¹ szli przeciw bogom,

By wydrzeæ z r¹k Zeusowych

Ogieñ ¿ywota!

Dajcie ich jeszcze! Niech walka krwawa a g³ucha

Wre po dawnemu na ciosy miêdzy Olimpem a cz³ekiem

I niechaj ¿ar nie�miertelny

Rozpali piersi,

Które w zw¹tpieniu zastyg³y jak piersi trupa.

Czym¿e s¹ bowiem bogowie, je�li nie k³amstwem

Dla niewolników, co karki nêdzne swe w jarzmo schylaj¹

I ma³oduszne ³zy lej¹

Z dala od czynu,

Niemoc swej duszy z³o¿ywszy i s³abo�æ swoj¹,

Która jedynym ich bogiem i pierwszym buty tyranem,

Na jasne barki Zeusa

Wszechistnieñ pana,

W �nie przed pociskiem piorunu szukaj¹c schrony?

Czym¿e i samo jest nawet Fatum wieczyste

Dla tych, co doli swej czarnej pod bicz podaj¹ grzbiet

                                                                                        [krwawy,

Nie uchylaj¹c od ciosu

Spodlonej g³owy,

Je�li nie w³asn¹ s³abo�ci¹, t¹ nie�mierteln¹

Od krain s³oñca zapor¹ i od krain ¿ywota,

Do których mocni siê tylko

I dumni rodz¹,

By prometejskie dziedzictwo piastowaæ godnie?
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Sam sobie ¿ycia niæ przêdzie ka¿dy z ¿yj¹cych.

Sam w sobie nosi swe losy, ktokolwiek rodzi siê na �wiat.

A nie widziano przez wieki,

Aby ten upad³,

Kto jasne ¿ycia ognisko w piersi rozpali³

I przy najwy¿szym swym prawie, przy prawie ¿ycia sta³

                                                                                              [silnie,

I tchn¹³ p³omieniem w blekity,

I w ziemiê wrasta³

A w czasów swoich przeczeniu nie ¿y³ ni chwili.

Bogowie nawet upadli, i¿ zbrak³o si³y,

Która nad nektar ambrozji piersi do ¿ycia ukrzepia

I nie�miertelno�æ rozdziela

I im, i ludom.

I nigdy ona z Betlejem gwiazda czerwona,

I nigdy wielki cieñ krzy¿a, co pad³ na Olimp z Golgoty,

Nie by³by str¹ci³ Zeusa

Z prze�wiêtych w³a�ci,

Gdyby zw¹tpienia czerw jemu serca nie stoczy³.

O, nie «w girlandy ró¿ane, nie w mg³y srebrzyste

Rozwia³ siê Olimp wysoki» i mocnych bogów plemiona!

Ale w�ród gromów i trzasków

Run¹³ w zwaliska,

By cz³owiek, patrz¹c z przestrachem w pust¹ pier�

                                                                            [wiecznych,

Z której wygryzion dzwon ¿ycia � ¿ycia bij¹cy godziny,

O losy swoje w�ród dr¿enia

Nie bogów pyta³,

Lecz pyta³ serca w³asnego i w³asnej piersi!

Ja, co z ukrytym obliczem nad ziemi¹ w³adam,

A nie zdejmujê zas³ony ani przed s³oñcem-rodzicem,

Ani przed noc¹ gwia�dzist¹

I wszech�wietl¹c¹,

Oczom twym dajê widzenie zab³ysku tajni!

Pojrzyj � a obacz, i¿ Fatum nie jest czym innym

                                                                       [straszliwe,

Jak tylko wag¹ si³ ¿ycia

I ¿ycia woli,

Nad przepa�ciami chwiej¹c¹ ludy i bogi!�

I upad³ na twarz Lykofron, i Grecji p³aka³.
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LA RUOTA

Rzêdem zasiad³y z ksiêgami proroki

Na starym fresku sklepionej Ruoty:

Moj¿esz, Ezechiel, od widzeñ swych z³oty,

Izajasz, Amos, Daniel orlooki.

Lecz czas szed³ têdy gromowymi kroki

I rewolucji wielkiej bi³y m³oty,

I wichry wieków tu bra³y swe loty,

I star³y twarze, szaty i ob³oki.

Sam Hiob, jak ¿ywy, zosta³ w�ród tych cieni,

Z rêk¹ wzniesion¹ z niedoli bar³ogu,

Z jêkiem na ustach, w nêdzy swej ³achmanie...

Jego siê tylko proroctwo nie zmieni:

Wieczny krzyk bólu od niebios gdzie� progu

I wieczna cisza nad nim... To zostanie!
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I GROBY UMRZEÆ MOG¥...

I  groby umrzeæ mog¹. I �mieræ sama

�mierci¹ zabita byæ mo¿e...

Oto kamienne ³o¿e.

Sarkofag pusty, rozchylona brama,

Przez któr¹ wiew ten, co lci od wieka

Tchnieniem ciszy, hukiem gromu,

Wywia³ prochy cz³owieka

Z tego, gdzie wiecznym prochem le¿eæ mniema³ � domu

I groby o¿yæ mog¹. I �mieræ sama

Zmatrwychpowsta³a byæ mo¿e...

Oto kwieciste ³o¿e,

Sarkofag pusty, rozchylona brama,

Przez któr¹ wiew ten, co leci od wieka

Tchnieniem ciszy, hukiem gromu,

Siew ¿ycia przywia³ z daleka,

Do tego, co mia³ �mierci pieczêæ nosiæ � domu.
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O WRZE�NI

Tam od Gniezna i od Warty

Bij¹ g³osy w �wiat otwarty,

Bij¹ g³osy, ziemia jêczy:

� Prusak dzieci polskie mêczy!

Za ten pacierz w w³asnej mowie,

Co j¹ zdali nam ojcowie,

Co go nas nauczyli matki,

� Prusak mêczy polskie dziatki!

Wsta³ na gnie�dzie Orze³ bia³y,

Pióra mu siê w blask rozwia³y...

Gdzie� do boga z skarg¹ leci...

� Prusak mêczy polskie dzieci!

Zbudzi³y siê prochy Piasta,

Wsta³ król, ber³o mu urasta,

Skroñ w koronie jasnej �wieci,

Broniæ idzie polskie dzieci...

� Zwo³ajcie mi moje rady,

Niechaj �piesz¹ do gromady!

Zwo³ajcie mi moich kmieci...

Prusak mêczy polskie dzieci!

Wstañcie, sio³a! Wstañcie, grody!

Ruszcie z brzegów Gop³a wody!

Bijcie dzwony od Kruszwicy,

Skro� Piastowej mej ziemicy!

Bijcie dzwony, bijcie serca

Niech dr¿y Prusak przeniewierca,

Niech po �wiecie krzyk wasz leci:

� Prusak mêczy polskie dzieci!

Niechaj wiara moja stanie,

Niech siê skrzyknie zawo³anie,

Wici niechaj lud zanieci...

� Prusak mêczy polskie dzieci...
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WIÊC STOJÊ TUTAJ�

Wiêc stojê tutaj na wieczno�ci drodze,

Pod �wiat³em wielkich gwiazd, co l�ni¹ jak æwieki,

I wo�nik ten ju¿ pochwyci³ za wodze,

Co mnie ma powie�æ w go�ciniec daleki�

Jestem tu jeszcze, ale ju¿ przechodzê,

Ju¿ zapomnienia wo³aj¹ mnie rzeki,

I wszystko jest ju¿ gotowe i pilne:

Duch utêskniony i darnie mogilne.

Co by³o z ziemi we mnie, da³am ziemi

I nie mam w sobie nic z piór onych bicia,

Co nad drzewami lataj¹ rajskiemi,

Gniazda szukaj¹c dla szczê�cia i ¿ycia�

Nie zbieram k³osów z pól, jako Noemi,

Ni kwiatów, bliskich pe³nego rozwicia�

Str¹cone jest ju¿ gniazdo i zr¹bane

Drzewo, a pola � burzami zaorane�

Nie ¿al mi ¿ycia i nie ¿al mi doli,

I mówiê o tym bez ³ez, bez goryczy.

A je�li we mnie jest ból, który boli,

A je�li we mnie jest krzyk, który krzyczy,

Je�li siê z trosk¹ ogl¹dam ku roli,

Któr¹ wichr smaga i tnie w tysi¹c biczy,

To nie dla siebie, nie o sen rozwiany�

Tak mi dopomó¿ Bóg i �wiête rany!

Ja siê nad ziemiê unoszê ju¿ pióry,

Co odlatuj¹ za wielkie gdzie� morze�

I wiem, ¿e za mn¹ polec¹ te sznury

¯urawie duchów w ten rozbrzask, w te zorze,

Co �wiec¹, choæ je oczom skryj¹ chmury,

Co s³oñce jutra z sob¹ wiod¹ Bo¿e�

Wiem, ¿e siê duchów odezw¹ hejna³y

Ku pie�ni, która wieszczy³a dzieñ bia³y.

Ja nie z tych ptaków, co siê gospodarn¹

Rzesz¹ pod strzechy tul¹, miêdzy k³osy,

I do u¿¹tku z³otego siê garn¹,

Gdy zmierzch zachodzi i noc sypie rosy�

Ale z tych jestem, co ziemiê tê czarn¹

Krzycz¹c¹ czyni¹ i daj¹ jej g³osy

Swoje� za� zorzy wieczorn¹ godzin¹

Rozp³omienione w blask lec¹ � i gin¹.
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W PRZESTRZENIACH NIESKOÑCZONYCH�

W przestrzeniach nieskoñczonych

Nie mogê straciæ siebie

I jestem w ka¿dej gwie�dzie

Na rozgwie¿d¿onym niebie,

I jestem w ka¿dym dreszczu

Tej wieczorowej ciszy,

A kto tchu ziemi s³ucha,

Ten duch mój w nim dos³yszy.

Na jednej ze mn¹ fali

Nios¹ siê smutki �wiata,

I jeden ¿ar nas pali

I jeden wichr oblata�

A duch mój, gdy uleci,

Uleci lub upadnie,

Wyb³y�nie gwiazd¹ w niebie

Lub per³¹ w morzu na dnie.
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TU SIÊ DROGA ZA£AMA£A

Tu siê droga za³ama³a,

Tu siê droga zawróci³a,

Gdzie ta brzoza stoi bia³a

I gdzie stoi ta mogi³a�

Gdzie ta prochu garstka ma³a,

Co bij¹cym sercem by³a�

Tu siê droga za³ama³a,

Tu siê droga zawróci³a.

Jeszcze szepta³ li�æ zielony,

Nagle � strz¹s³a go wichura�

Jeszcze �piewa³ ptak i nagle

Zamilk³, martwe je¿¹c pióra�

Jeszcze widne by³o s³oñce,

Nagle � w noc siê skry³o ciemn¹�

Jeszcze cicho�æ by³a polna,

Nagle � �wiat siê wstrz¹s³ pode mn¹.

¯aden g³os nie przemkn¹³ g³usz¹,

¯aden cieñ nie przemkn¹³ drog¹,

A wiedzia³em � pos³y id¹,

A wiedzia³a ju¿ � od kogo�

¯aden dreszcz nie zmarszczy³ toni.
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NIE PO¯¥DAJ WYNIOS£O�CI�

 �Nie po¿¹daj wynios³o�ci dêbu,

Nie po¿¹daj �mig³o�ci kolumny.

Umiej tramem niskiego byæ zrêbu,

Szumów brzozy dla swojej chciej trumny.

£ê¿n¹ traw¹ byæ umiej ze �wiatem,

Traw¹ cich¹ i traw¹ podoln¹,

I przyziemnych zió³eczek b¹d� bratem

I miej duszê zroszon¹ i poln¹!
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NIC TU SKOÑCZONYM NIE JEST�

�Nic tu skoñczonym nie jest i prze¿ytem,

Lecz wszystko trwa pod b³êkitem.

¯ycie � ¿adnym ogniwem

Umrzeæ nie mo¿e swojem,

Ale ca³e jest ¿ywem,

Drgaj¹cem�

A ³zy ziemi, wylane przed wieków tysi¹cem,

Nie s¹ martwym stalaktytem,

Lecz wiecznie roze³kanym, ¿ywym p³yn¹ zdrojem.

Nic tu zyskane nie jest i nie jest stracone.

W porzecznym piasku,

W s³onecznym blasku

L�ni z³oto, co zdobi³o Atlantów koronê,

A skarb, co w rêku �ciskasz, cudzy jest tak samo,

Jakby� go rzuci³ przed gospody bram¹.

Nic tu osobne nie jest ani wy³¹czone.

Co jest w tobie, jest w wszech�wiecie,

Jednego planu widne i znaczone

W gwiazdach i w stokroci kwiecie�

Mistrz nie da³ nam zagadki bez rozwi¹zañ klucza,

Lecz klucz w zagadce zamkn¹³. Tak rozum naucza.
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GDY P£ACZ¥C�

�Gdy p³acz¹c, �miej¹c siê z braæmi,

Na obce puszczasz siê harce,

Lada pastuszê ciê zaæmi

Na prostej graj¹c fujarce.

Gdy �piewaæ bêdziesz dla braci,

Swojsko im �piewaj i jasno:

Pie�ñ, je�li krzepiæ ma duszê,

Jak duszê � trzeba mieæ w³asn¹!
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MNIEJSZY NI¯ MA£Y�

�Mniejszy ni¿ ma³y jest mój duch,

I wiêkszy ni�li wielki.

Nie k³adzie granic wieczysty ruch

Pomiêdzy mórz kropelki.

W oceanowy chwycona bieg

Toczy siê fala ¿ywa�

I jedna kropla, co bije w brzeg,

Te¿ morzem siê nazywa.
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ROTA

Nie rzucim ziemi, sk¹d nasz ród,

Nie damy pogrze�æ mowy!

Polski my naród, polski lód,

Królewski szczep Piastowy,

Nie damy, by nas zniemczy³ wróg�

� Tak nam dopomó¿ Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z ¿y³

Broni bêdziemy Ducha,

A¿ siê rozpadnie w proch i w py³

Krzy¿acka zawierucha.

Twierdz¹ nam bêdzie ka¿dy próg�

� Tak nam dopomó¿ Bóg!

Nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz

Ni dzieci nam germani³.

Orê¿ny wstanie hufiec nasz,

Duch bêdzie nam hetmani³,

Pójdziem, gdy zabrzmi z³oty róg�

� Tak nam dopomó¿ Bóg!
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POCA£UNEK ROBERTA EMMETA

Wschodzi ranek w ró¿anej �wietlicy�

Stan¹³ Emmet u stóp szubienicy.

Stan¹³ Emmet, pojrza³ siê do �wiata�

Nie ma przy nim ni druha, ni brata.

� Hej, bratowie, hej, wy szczere druchy!

Jak �wiat pusty bez was, jaki g³uchy!

Nie masz, komu �cisn¹³bym prawicê,

Gdy mi przysz³o i�æ na szubienicê!

Stan¹³ Emmet, pojrzy siê po niebie:

� Ziemio-matko, ginê, syn, za ciebie�

Za tw¹ wolno�æ, narodzie mój, ginê

Sam � samotny w ostatni¹ godzinê.

G³ucho bêben z³owieszczy uderza:

� Robert Emmet, domawiaj pacierza!

Z g³uchym ziemiê kopaj¹ ³oskotem:

� Robert Emmet, ¿egnaj siê z ¿ywotem!

Podniós³ Emmet p³on¹ce �renice

Nad wysok¹ czarn¹ szubienicê.

� O Irlandio, ty� moj¹ modlitw¹,

Ty� pacierzem przed ostatni¹ bitw¹!

Jaki� gwa³t mu rozprê¿a ramiona:

� Lud mój chcia³bym przycisn¹æ do ³ona!

Chcia³bym ¿egnaæ� Chcia³bym raz ostatni

Czuæ na ustach poca³unek bratni!

I pochyli³ sw¹ tragiczn¹ g³owê:

� Przez te rany� przez te Chrystusowe�

I ostatnim poca³unkiem brata

Uca³owa³ straszne lico kata.

G³ucho bêben z³owieszczy uderza;

P³acze wolno�æ swojego rycerza;

G³ucho grudê ciskaj¹ kopacze,

Ziemia-matka syna swego p³acze.
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CO OJCZYZNA?

Na nutê: �Serce nie s³uga��

Ojczyzna moja � to ta ziemia droga,

Gdziem ujrza³ s³oñce, i gdziem pozna³ Boga,

Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka mi³a

W polskiej mnie mowie pacierza uczy³a.

Ojczyzna moja � to wioski i miasta,

W�ród pól lechickich sadzone od Piasta;

To rzeki, lasy i niwy, i ³¹ki,

Gdzie pie�ñ nadziei �piewaj¹ skowronki.

Ojczyzna moja � to praojców s³awa,

Szczerbiec Chrobrego, cecorska bu³awa,

To duch rycerski, szlachetny, a mêski,

To nasze wielkie zwyciêstwa i klêski.

Ojczyzna moja � to te ciche pola,

Które od wieku zdepta³a niewola,

To te kurhany, to smêtne mogi³y �

Co jej swobody obroñców przykry³y.

Ojczyzna moja � to ten duch narodu,

Co ¿yje cudem w�ród g³odu i ch³odu,

To ta nadzieja, co siê w sercach kwieci,

Prac¹ u ojców, a piosnk¹ u dzieci!
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TRZECI ROZBIÓR (1795)

Z trzech stron wicher srogi,

Z trzech stron id¹ wrogi,

Ach, któ¿ ciê ocali,

O kraju ty nasz drogi.

Ju¿ Ostra Brama wziêta,

Ju¿ Praga w pieñ wyciêta,

Ju¿ Prusak z wie¿ Poznania

Ostatnie or³y zgania.

 Z trzech stron dmie wichura,

Z trzech chmur jedna chmura,

Ju¿ gromem piorun bije,

W skrwawione orle pióra!

Ju¿ w kraj w troje dziel¹,

Ju¿ ³upem siê wesel¹ �

Ju¿ Polskê rozebrali,

Ju¿ grób jej kopaæ dali.

Ju¿ kamieñ j¹ przywala,

Prusaka i Moskala,

Lecz Polska ¿yje w grobie,

I wstanie w wiosny dobie!

Choæ oczy jej zamkniête,

Choæ usta niemo �ciête �

Choæ ostrzem pier� przebita,

Powstanie � gdy za�wita!
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ZA RODZICÓW

Bym anielskimi umia³ mówiæ s³owy,

By siê z s³ów moich rajskie wi³y kwiatki,

Kiedy najdro¿sze polecam ci g³owy:

Ojca i matki!

Jak drobny k³osek pod s³oñca promieniem

Wyrasta ziarno do plonu, do ¿ycia,

Tak ja z ich mi³ym na ustach imieniem

Ros³em z powicia.

Co wiem, czym jestem, co my�lê, czym ¿yjê,

Wszystko mi przez nich objawia Tw¹ chwa³ê,

�ród³o mi³o�ci z ich serca mi bije

Na ¿ycie ca³e!

Gdy ojciec dla mnie o kês walczy chleba,

Gdy matki b³y�nie u�miechem twarz blada,

Wtedy Twój, Panie, z b³êkitów gdzie�, z nieba,

Cieñ na mnie pada�

Wtedy to chcia³bym skrzyd³ami lotnemi

Za twoim wielkim pod¹¿aæ przekazem,

Wtedy to czujê, ¿e oni na ziemi

Twoim obrazem!

O, chroñ mnie, Panie, bym kiedy z³ym czynem

Mia³ ich zasmuciæ, zasêpiæ im czo³a!

O, spraw, niech czuj¹, ¿e da³e� im synem

Swego anio³a!
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O �WIAT£O

Mówi¹, o Panie, ¿e pielgrzymom �wiêtym,

Gdy id¹ noc¹ w ciemno�ci i w trwodze,

Z³otym promieniem od gwiazdy odjêtym

Przy�wiecasz w drodze.

Anio³ przed nimi tê niesie pochodniê,

Do bia³ej lilii zamkniêt¹ kielicha,

A oni �wiêci i bo¿y przechodnie

Modl¹ siê z cicha.

A¿ ocknie i jeden, i drugi, i trzeci

Z dumañ  o Tobie i szeptu pacierzy

I ujrzy liliê, co idzie i �wieci

W pustej trzebie¿y.

I na kolana upadnie i dr¿¹ce

Rêce ku Tobie podniesie, o Bo¿e,

Co� stworzy³ gwiazdy i ksiê¿yc, i s³oñce

I z³ot¹ zorzê.

I ja tak, Panie, w ciemno�ci tu stojê,

I szukam drogi i patrzê doko³a�

O, ze�lij Ty mi Twojego anio³a,

Daj �wiat³o Twoje!

Jak w kielich lilii, tak zamknij w me serce

Promieñ Twej gwiazdy, Twych blasków odbicie,

A bêdê wierny tej Bo¿ej iskierce

Przez ca³e ¿ycie!
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IMAGINA

[Fragment]

Z pie�ni I

Na co siê przyda�

Na co siê przyda ca³a m¹dro�æ �wiata,

Co atrament zalewa ci duszê,

Je¿eli, na kszta³t znikomego kwiata,

Serce twe wiêdn¹c w �miertelnej posusze,

W piersiach siê nie rwie, nie dr¿y, nie ko³ata?

Je�li sple�nia³e Tacyty, Liwiusze

Nawet ci tyle nie dadz¹ och³ody,

Co kropla rosy, ³za lub kropla wody?

Toga i biret i ca³y rynsztunek

Uczonych mê¿ów � zapewne � nie plewa;

Lecz jak¿e b³¹dzi ten, kto swój rachunek

Z szcze�ciem przez dyplom zrównaæ siê spodziewa!

Wszak nim druk nasta³, by³ ju¿ � poca³unek,

A przed Nestorem jeszcze ¿y³a � Ewa,

I nim Justynian prawa swoje spisa³,

Na piersiach ró¿y motyl siê ko³ysa³.

Z pie�ni XIV

�S³odki jest owoc natchnienia�

�S³odki jest owoc natchnienia,

Ale ³upina jest pe³na goryczy.

Z jakim dziwnym trudem my�l w cia³o siê zmienia,

Bój sama z sob¹ wiod¹c tajemniczy.

To ci jak gwiazda piêkna wschodzi  z cienia,

To znów przypada jak ognik zwodniczy,

A kiedy w mózgu tak pêka jest raca,

Jaki to ból jest, a jaka to praca!

A potem nie s¹d�, oktawy ¿e lec¹

Jak stadko bia³ych nad dachem go³êbi,

Gdy siê pod s³oñce trzepoc¹ i �wiec¹,

Strz¹saj¹c rosê, co pióra im ziêbi.

Sfolguj jej tylko i uzdy pu�æ nieco,

A to ci strofa tak nagle siê zdêbi,

¯e� jeszcze �Jezus Maria!� nie powiedzia³,

Ju¿ bêdziesz w b³ocie lub na piasku siedzia³.
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Lecz, ¿e ma swoje powaby, nie przeczê,

Jest jaka� pelno� w niej, jaka� swoboda,

Sa ciêcia ostre i jasne jak miecze,

A czasem, gdy ci siê pod rêkê poda,

To jako strza³a z ³uku ci uciecze.

Nikt tu nie ujmie nic i nic nie doda,

A rym ostatni le¿y na niej dumnie,

Jako kapitel na joñskiej kolumnie.

Za form¹ idzie duch � je¿eli idzie

On tak¿e ma tu rozwi¹zane pióra,

A choæ go czasem, srogi Arystydzie,

Twa nieskalno�æ potepia ponura,

Bywa tak piêkny w tym swoim bezwstydzie,

W tym obna¿eniu swoim in natura,

¯e, mimo wszystko, kocham tego ducha,

Co ¿ywej pie�ni p³omieniem wybucha.
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ZIEMIO TY NASZA!�

Ziemio ty nasza! Có¿ nam siê sta³o,

Jeno ty sama i twe mi³owanie!

Choæbym ciê ojcem nazwa³ � jeszcze ma³o�

I choæby matk¹, jesze mi nie stanie,

Bo� ty jest wszystko! I dusza i cia³o

I ród i ¿ycie � wszystko w twoim mianie!

¯e kto przerzecze ciê, jakoby siebie

Zbogaci³ skarbem na ziemi i w niebie.

Gdy� jest, a co mi? Powietrze mnie samo

Nosi, by ptaka nad gniazdem us³anem,

Jak król, s³oneczn¹ odziewam siê lam¹,

W polu, na ³¹ce, w ku�ni � jestem panem!

Lecz gdy ciê braknie, kiedy czarn¹ bram¹

Wyszed³em z ciebie, stajê siê ³achmanem,

Poniewieranym �ród ludzkiego roja,

Ze pyta lada kiep: � Gdzie ziemia twoja? �

I w bok siê zeprze, i gêby napuszy,

I¿ sam siê czuje, jak w domu u matki.

A ty siê wtedy dzier¿ twardo swej duszy

I serca w sobie podpalaj ostatki,

A choæ ci oko ³za ¿r¹ca zaprószy,

Nie dbaj, ³ba podnie�, bo te¿ ciê do szmatki

Nikto nie zwi¹¿e! Zdzier¿ górnie psubrata,

Rzek¹c: � A gdzie¿by? W samym �rodku �wiata!

Chcesz mierzaj! Nie chcesz? Wolna przed siê droga!

Gdzie¿e� j¹ mniema³ byæ? � Kêdy� na stronie?

Na szarym koñcu? Za piecem? U proga?

� My spod ogona nie wypadli wronie!

My, Polska, zawsze stalim bli¿ej Boga

W borowych szumach, w pól ¿ytnich pok³onie,

A wy � za nami dopirz � ziemie obce,

Jako do dzisiaj jest widaæ to w szopce.

Na trzychkrólowy czas! Przy ¿³óbku Pana

Nie ujrzysz Niemca tam ani Francuza,

Jeno Macieja, Kubê, Stacha, Jana,

Albo Balcera w czerwieni, jak tuza!

Któ¿ ochfiarowa³ Dzieci¹tku barana?

Kto na ligawce gra³ mu, jak nie luza

Nasza pastusza, co w pie�ni i wszêdzie

Pierwsza jest! O czym wiêc stoi w kolêdzie.
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Mo¿e tam i wy macie przywileje

Swoje i swoje obrachunki z niebem.

Aliæ to powiem, ¿e do nas siê �mieje

Chrystus, gdzie idzie polem albo �lebem

Górskim, abo wiêc przez borowe knieje,

Bo mu tam wszystko pachnie kwieciem, chlebem,

Miodem, ¿ywic¹, i wszystko mu mi³e:

Lud, sady, ³¹ki i chaty pochy³e.

Prawda jest, sypn¹³ z³ota na te kraje

I morze rozla³ od nieba do ziemi,

Aliæ u�miechu jego tu nie staje,

Nie chodzi on tu nocami cichemi�

Jako pan s³ugom � p³aci wam. Nam � daje

Jak ojciec dzieciom, rêkoma w³asnemi.

Pomniej-ci, prawda, ale ¿e z mi³o�ci

Nie z ³aski, to wam Polak nie zazdro�ci.

Wy kraje swoje macie, jak kopalnie,

Dopóki jasna �wieci wam z nich ruda,

Póty siê sami dmiecie tryumfalnie;

Jak nie � obcego napêdzacie luda�

My do ziem naszych bierzemy siê mszalnie,

Krzy¿em znaczona jest wiosenna gruda,

A za� wychodzi spod tej ch³opskiej rêki

Przypodniesiona, jak kielich ów mêki.
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WEZWANIE

Nie przychod� do mnie w jasny dzieñ,

W poranek ró¿ majowy;

Nie przychod� do mnie w jasny dzieñ,

Bo ci na drogê padnie cieñ

Mej cichej, smêtnej g³owy�

Ale przyjd� do mnie w chmurny czas,

W jesienne mroczne rano;

Ale przyjd� do mnie w chmurny czas,

Niech blade niebo skryje nas

W sw¹ p³achtê, z mg³y utkan¹.

Nie przychod� do mnie w szczê�cia dnie,

W jutrzenne ¿ycia zorze;

Nie przychod� do mnie w szczê�cia dnie,

Gdy d³oñ i serce kwiaty rwie,

A ust pucharem � morze.

Ale przyjd� do mnie w zmierzch i w noc,

Gdy rosa pada ch³odna;

Ale przyjd� do mnie w zmierzch i w noc,

Kiedy siê ¿ycia wytli moc,

A serce wyschnie do dna.

Ale przyjd� do mnie wpo�ród dum,

W rozmy�lañ wielk¹ ciszê;

Ale przyjd� do mnie wpo�ród dum,

Gdzie czarnych sosen szmer i szum

Mogi³ê m¹ ko³ysze�
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WIEM, ¯E W OKIENKU�

Wiem, ¿e w okienku twoim nie zobaczê

Zapalonego �wiat³a twoj¹ rêk¹�

Wiem, ¿e daleko dr¿y kêdy� i p³acze

Echo, zbudzone tw¹ smêtn¹ piosenk¹�

Wiem, ¿e na cich¹ i bia³¹ tê �cianê

I cieñ twój nawet nie padnie ulotny�

A przecie¿ wznoszê oczy zadumane,

Gdzie dom twój stoi pusty i samotny.
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CAPRI

Capri? Widzia³am. �wiat tam wykuty ze ska³y.

Brzeg dziki, poszarpany, samotny i pusty.

Pó³nagi, skrawym szmatem przewi¹zany chusty,

Rybak z powrotu Careny ogieñ pali ma³y.

Trzeszcz¹ kolczaste suchych aloesów chrusty,

Gruby li�æ ¿arem tleje, jak papyrus bia³y,

Na którym dawne wieki ze wstrêtem spisa³y

Tyberiuszowej krwawy pamiêtnik rozpusty.

Si¹d� w ³odzi, przy ognisku, na sieci tych pêku,

Nad cisz¹ modrej toni zni¿ czo³o na rêku

I s³uchaj, co ci prawi rybak dr¿¹cy, stary�

Tyberiusz?� Augustus?� Nie, on o nich nie wie!

Lecz patrz¹c mrocznym okiem w gasn¹ce zarzewie,

G³ód i nêdzê sw¹ skar¿y� To jego cezary!
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MARE MORTO

A wiêc rozlej siê za mn¹, morze zapomnienia�

A wiêc op³yñ mnie wko³o wodami cichymi�

Niechaj nikt nigdy w ¿adnym zak¹tku tej ziemi

nie szuka okiem mego znikomego cienia!

A wiêc niech wygaszona bêdê do imienia!

A kiedy pie�ñ ostatnia lutniê m¹ oniemi,

Niech ulec¹ jej echa z szumami twojemi

Tam, pod sine, gwiazd pe³ne mdlej¹cych sklepienia.

Wulkan gorza³, gdzie dzisiaj fala twoja bije�

Morze ³ez gasi wszystko, co p³onie, co ¿yje�

Ciszy chcê! Do wiecznego têskno mi spocznienia.

W ogrom twego ¿ywio³u, w roztocze te mgliste

Oddajê ducha, bracie rybo³ów, Chryste!�

A ty siê rozlej za mn¹, morze zapomnienia!
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NA JEZIORZE

Woda � taka cicha

Jak sen�

Wiatr � lekuchno wzdycha

Jak sen�

£ódka � tak ucieka

Jak sen�

My�l � taka daleka

Jak sen�
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JEST W PIERSI MOJEJ�

Jest w piersi mojej cichy grób,

¯aden go kwiat nie stroi

I ¿aden tam nie le¿y trup

W �miertelnej swej ostoi�

Nie dzwoni nad nim dzwonów spi¿,

Nie ciê¿¹ ziemi bry³y;

Nie sterczy kamieñ ani krzy¿

U cichej tej mogi³y�

Tylko w ni¹ zapad³ promieñ ten,

Co z³oci³ moje ¿ycie�

Tylko w niej le¿y cichy mój sen

I ufne serca bicie!
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JE¯ELI KOCHASZ�

Je¿eli kochasz, nie wo³aj mnie z sob¹!

Pomiêdzy nami jest przepa�æ g³êboka,

Co nas rozdziela swych cieniów ¿a³ob¹

Na wieki!

Pró¿no oczyma pogl¹dasz smutnemi

I pró¿no drogie wyci¹gasz ramiona�

Ty bêdziesz dla mnie tak zawsze na ziemi

Daleki!

Od ciebie do mnie, ode mnie do ciebie

Wolno przelataæ promieniom ksiê¿yca,

Co w zmierzchnie lutnie ca³uje na niebie

Lazury�

I szumom lasów i ciszy pieszczotom,

Pie�ñ s³owiczych wyznaniom namiêtnym

I pe³nym pragnieñ wieczystym têsknotom

Natury.

Ale my sami tak trwajmy, bez s³owa,

Bez ³zy, bez skargi, jak cienie dwa blade�

Ból nasz niech tylko milczenia wymowa

T³umaczy.

Rozkosz?� Czy my�lisz, ¿e chwile zachwytu

Duch twój � sam sobie, obojgu nam � ¿ycie,

A twym porywom konieczno�æ przesytu

Przebaczy?

My tak zostañmy na d³ugo, na zawsze!

P³on¹ce usta �mieræ niechaj och³odzi�

Mnie szczê�cie inne, pe³niejsze, jaskrawsze

Przera¿a.

¯adnych uniesieñ i ¿adnych wybuchów!

Mojemu sercu daj spaliæ siê w ciszy,

U beznadziejnych po¿¹dañ wszechduchów

O³tarza�

My nie z tych, co by umieli ró¿ kwiatem

Zarzuciæ przepa�æ, dziel¹c¹ dwie dole,

I przej�æ królewskim rozkoszy szkar³atem

G³êbinê�

Ja wiem, ¿e je�li zawo³asz mnie w ciszy

Imieniem, które na ustach ci p³onie,

Dusza ciê moja stêskniona us³yszy

I zginê!

I to, co mia³o mi �ród³em byæ mocy,

Bêdzie omdleniem potêgi istnienia�
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Co by³em �wiat³em, to stanie siê nocy

¯a³ob¹�

O patrz! ta przepa�æ tak pe³na jest trwogi�

Dusza siê moja wyrywa do ciebie�

Je�li wiêc kochasz, nie wo³aj mnie, drogi,

Ze sob¹!
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PRELUDIUM

Nie kocham jeszcze, a ju¿ mi jest drogi;

Nie kocham jeszcze, a ju¿ dr¿ê i p³onê

I duszê pe³n¹ o niego mam trwogi

I my�li moje ju¿ tam, w jego progi

Lec¹ stêsknione�

I ponad dachem jego siê trzepoc¹

Miesiêczn¹ noc¹�

Nie kocham jeszcze, a ranki ju¿ moje

O snach mych dziwnie wstaj¹ zadumane;

Ju¿ chodz¹ za mn¹ jakie� niepokoje,

Ju¿ czego� pragnê i czego� siê bojê

W noce nie spane�

I ju¿ na ustach �lad noszê p³omienia

Jego imienia�

Nie kocham jeszcze, a ju¿ mi siê zdaje,

¯e nam gdzie� lecieæ, rozp³yn¹æ siê trzeba

W jakie� czarowne dziedziny i kraje�

Ju¿ mi siê marz¹ s³owicze wyraje

Do tego nieba,

Które gdzie� czeka, a¿ nas uko³ysze

W b³êkitn¹ ciszê.
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LISTY

II

Nie by³o dla nas godziny ni chwili,

W której by serce do serca gada³o.

Je�li�my kiedy� ze sob¹ mówili,

Tak obojêtnie i zimno i ma³o

I tak, jak mówi¹ na dro¿nej krawêdzi

Przelotne ptaki, gdy wicher je pêdzi.

Ale w powietrzu, z którego twe usta

Bra³y swój oddech, zosta³o siê dr¿enie�

I ju¿ ta przestrzeñ nie by³a mi pusta,

Bo w niej utkwi³o to nasze milczenie

I nios³y siê w niej, jako kwietne puchy,

Nie wymówionych s³ów d�wiêki i duchy.

Dzi� w tej muzyce zas³uchana stojê

Na wpó³ rado�nie, a na wpó³ bole�nie�

Znam ka¿dy ton jej, lecz z³o¿yæ siê bojê

Z tonów tych strofy, akordy i pie�nie.

Lecz gdy siê w sobie ukojê, uciszê,

Strofy te czujê i pie�ni te s³yszê.

Tak harfa, stoj¹c w samotnej ustroni

Z pe³nymi struny mi³osnej têsknoty,

Nagle siê sama w�ród ciszy rozdzwoni

I wyda z siebie g³os i akord z³oty.

A choæ jej promieñ nie tr¹ci miesi¹ca,

Srebrnymi szmery jest ca³a drgaj¹ca.

III

Ty i wieczór letni, cichy,

W jeden mi siê zwiewa cieñ�

Pij¹ rosê ró¿ kielichy,

Co omdla³y w skwarny dzieñ.

W d³ugiej, mrocznej gdzie� alei

Widzê z dala drogi cieñ�

Pij¹ rosê ró¿ kielichy,

Co omdla³y w skwarny dzieñ.
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Ramiê twoje mnie otacza,

Jak kotara, spada cieñ�

Pij¹ rosê ró¿ kielichy,

Co omdla³y w skwarny dzieñ.

Ust twych chwytam p³omieñ cichy:

Tysi¹c gwiazd rozb³yska w cieñ�

Pija rosê ró¿ kielichy,

Co omdla³y w skwarny dzieñ.

V

Nie znam ruchliwszej fali,

Ni¿ oczy twoje,

Ni ognia, co tak pali,

Jak usta twoje.

Ani gorêtszej ciszy,

Ni¿ szepty twoje,

Ni burzy, co tak dyszy

Jak ³ono twoje.

Nie znam lotniejszej strza³y,

Ni¿ my�li twoje,

Ni li�ci, co by dr¿a³y,

Jak serce twoje.

Nie znam tak ostrych mieczy,
Jak s³owa twoje,

Ani smutniejszej rzeczy
Nad ¿ycie twoje.

VIII

I mówiê: odejd�! � i wracam siê cicha,
By spojrzeæ jeszcze na stóp twoich �lady,

I s³ucham wiatru, co w dali gdzie� wzdycha,
I na kwiat patrzê wiêdn¹cy i blady,

Na jeden z kwiatów tych, co maj¹ duszê �
I nie wiem, co mi jest � i p³akaæ muszê.

I mówiê: zostañ! � i sama odchodzê,
I dr¿¹ca idê w ciemno�ci przed siebie.

I czujê ciernie kol¹ce tej drodze
I s³yszê dzwony na serca pogrzebie

I widzê czarne snów ludzkich mogi³y �

I nie wiem, co mi � i i�æ nie mam si³y.
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Dwie ró¿ne drogi � a jedna têsknota,

Dwie ró¿ne drogi � a jedno cierpienie,

Na jednej zorza zagasa mi z³ota,

Na drug¹ schodzi noc i smutków cienie�

I pó�na chwila jest � i rosa pada,

I nie wiem, gdzie mi i�æ � i stojê blada�

IX

Czy pomnisz, jak wskro� z³otych zórz

Siedli�my w ³ódkê, niemi,

Nadto bzów woni maj¹c ju¿,

I nadto maj¹c ziemi�

A ³odzi¹ nie chwia³ ¿aden ruch,

U brzegów senna sta³a;

A wod¹ szed³ ju¿ nocy duch

I mg³a wionê³a bia³a�

A serce we mnie �cich³o tak,

Jak tonie te mdlej¹ce;

A dusza moja � bia³y ptak �

Zwinê³a piór swych koñce�

I bezcielesnych marzeñ rój

Oblecia³ nas doko³a�

I och³ód³ ¿ycia war i znój

I zblad³y nasze czo³a�

A¿ nagle jedno z twoich drgnieñ

Zburzy³o tê pogodê�

Na twarz mi buchn¹³ ¿ar i cieñ,

A wiatr zm¹ci³ wodê�

X

Dam ci tê gwiazdê, co w oczy nam �wieci

W wieczornej ciszy�

Dam ci tê �wie¿o�æ, co z ³¹k ku nam leci

I woni¹ dyszy�

Dam ci tê bia³o�æ, co ró¿om owiewa

Schylone czo³a,

Dam ci te szumy, którymi siê drzewa

Modl¹ doko³a�

Dam ci przezrocza wiosennych dni zmierzchu

Widne w oddali,
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Dam ci ros czaszê, kipi¹c¹ od wierzchu

Blaskiem opali�

Dam ci têsknotê, co wznosi u�pione

Ziemi tej ³ono,

I duszê moj¹ dam ci, tak jak one �

Nie pochwycon¹.

XI

W wielkiej i pustej nawie �

My�lê o tobie�

W wielkiej i pustej nawie

Rzuca siê blask jaskrawie

Przez szyb gotyckich barwne t³a

I na kamiennych taflach drga�

� My�lê o tobie.

W ³ukach mrok drzemie szary �

Myslê o tobie�

W ³ukach mrok drzemie szary �

Westchnieniem dr¿¹ filary�

Cisza � co w sobie ma krzyk i jêk �

Ból ¿ycia, cierpki grobu lêk�

� My�lê o tobie.

XII

Tak mi siê zda, ¿e to bajka,

¯e wskro� z³udnych mar i snów

Widzê postaæ tego grajka

I wiosenny wieczór ów�

Zadumani, pochyleni,

Ja i ty, jak jeden duch,

Nie istnieli�my w przestrzeni,

Cia³em by³ nam tylko s³uch�

Pie�ñ objê³a nas doko³a,

Niby przyp³yw morskich fal�

Jedne skrzyd³a nas anio³a

W bezmiar nios³y, w modr¹ dal�

Przecie¿ czujê do dzi� jeszcze

D³oni twoich ch³ód i ¿ar;

Dot¹d id¹ po mnie dreszcze,

Dot¹d mnie twój wiêzi czar�
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I wiem, ¿e w tej pie�ni d�wiêku

By³a rozkosz, mi³o�æ, sza³�

¯e w niej dr¿a³o echo jêku

Naszych dusz � i naszych cia³.

XIV

W mi³o�ci nie ma zdrady:

Jest tylko wieczny ruch.

Siew ¿ycia i zag³ady,

Jak chce, tak rzuca � duch.

Je�li milczenie ma starczyæ za s³owa,

Wierz mi, najwy¿ej piêkno�ci hymn �piewa

Noc nasza, cicha, letnia, ksiê¿ycowa,

Co przez rozkwit³e przesrebrza siê drzewa.

I je�li piêkno�æ ma starczyæ za s³owa,

Wierz mi, ¿e pie�ni¹ ogromn¹ w swej mocy

Jest podniesiona ku niebu twa g³owa,

Gdy patrzysz, milcz¹c, w oblicze tej nocy.

I je�li mi³o�æ ma starczyæ za s³owa,

Wierz mi, modlitw¹ ku tobie w tê ciszê

Bije mej duszy gor¹ca wymowa,

Kiedy to piszê.
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W WERONIE

Do o³tarza mi³o�ci pielgrzymujê cicha,

P³omieñ nios¹c na ustach, a w sercu têsknotê;

Na drogê moj¹ s³oñce rzuca ró¿e z³ote,

W m³odocianych winnicach przelotny wiatr wzdycha:

� O Giulia!�

Z daleka idê. Brzozy te bia³e, co stoj¹

I p³acz¹ w kraju moim, szepta³y o tobie,

A s³owik, co dzi� �piewa tu, na twoim grobie,

Namiêtne pie�ni rzuca³ w bezsenn¹ noc moj¹,

� O Giulia!�

Drogê do ciebie serca wskaza³o mi dr¿enie

I szmery poca³unków w powietrzu u�pionem

I ró¿a ta, co p³onie rozchylonym ³onem,

I od skrzyde³ g³êbokich padaj¹ce cienie,

� O Giulia!�

Wiêc tutaj, jak zraniony ptak, têsknymi loty

D¹¿y³am, by o kamieñ oprzeæ senn¹ g³owê

I �niæ wonie ja�minów, noce ksiê¿ycowe

I czuæ dreszcze i ¿ary tajemnej pieszczoty,

� O Giulia!�

Lecz b³agam, chciej przebaczyæ samotnej p¹tnicy,

¯e zamiast kwiecia, zamiast weselnego pienia

Do grobu twego niosê zadumê milczenia

I czo³o pochylone i ¿ar ³ez w �renicy�

� O Giulia!�
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NON DOLET

Nie, to nie boli wyrzec siê nadziei

I o jedynego o szczê�ciu marzenia

I wszystkie listki obrywaæ z kolei

Z tej ró¿y, która jest kwiatem z p³omienia,

I poza siebie rzucaæ je powoli�

Nie, to nie boli!

Za ka¿dym krokiem, za ka¿dym czuæ ruchem

Pêta, co d³onie skuwaj¹ ³añcuchem,

I i�æ sw¹ drog¹ z posêpnym tym zgrzytem,

S³yszeæ go noc¹ i s³yszeæ go �witem

I czekaæ �mierci, co z niego wyzwoli�

Nie, to nie boli!

Nie, to nie boli broniæ siê pieszczocie

Snów owych z³otych, co nad g³owê lec¹,

I ducha wiecznej po�lubiæ têsknocie

I byæ jak ognie, co po trumnach �wiec¹,

I jako kwiecie na cmentarnej roli�

Nie, to nie boli!

Budziæ siê co dnia o porannej zorzy

Z my�l¹, ¿e dzieñ ten przejdzie bezs³onecznie,

A kiedy pier� siê pragnieniem otworzy,

Mówiæ: �Zapomnij� � i �Milcz� mówiæ wiecznie

I w dr¿¹cym sercu czuæ zawsze szpon woli�

Nie, to nie boli!

Nie, to nie boli wyci¹gn¹æ ramiona

W cicho�æ i w ciemno�æ i czuæ, jak w tej ciszy

Krzyk wo³aj¹cy imiê twoje kona

I jak w niej druga pier� têsknot¹ dyszy,

I wiedzieæ, ¿e nic nie zmieni tej doli�

Nie, to nie boli!
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WOLNY NAJMITA

W¹sk¹ �cie¿yn¹, co wije siê wstêg¹

Miêdzy pólkami jêczmienia i ¿yta,

Szed³ blady, nêdzn¹ odziany siermiêg¹,

Wolny najmita.

I nigdy wyraz nie by³ dalszym tre�ci,

Jak w zestawieniu takim ur¹gliwym!

Nigdy nie by³o tak g³uchej bole�ci

W jestestwie ¿ywym.

Rok ten by³ ciê¿ki: ulewa smaga³a

Srebrnym swym biczem wiosenne zasiewy

I ziemia we ³zach zaledwie wyda³a

S³omê a plewy.

Z chaty, za któr¹ zaleg³y podatki,

Wygnany nêdzarz nie ¿egna³ nikogo�

Tylko gar�æ ziemi zawi¹za³ do szmatki

I poszed³ drog¹.

W powietrzu ciche zawis³y b³êkity,

Echo fujarki spod lasu wschód wita�

Stan¹³ i otar³ ³zê po³¹ swej �wity,

Wolny najmita.

Wolny, bo z wiêzów, jakimi go przyku³

Rodzinny zagon, gdzie pot roni³ krwawy,

Ju¿ go rozwi¹za³ bezduszny artyku³

Twardej ustawy�

Wolny, bo nie mia³ daæ ju¿ dzisiaj komu

�wie¿ego siana pokosu u ¿³oba;

Wolny, bo rzuciæ móg³ dach swego domu,

Gdy siê podoba�

Wolny, bo nic mu nie ci¹¿y na �wiecie �

Kosa ta chyba, co zwis³a z ramienia,

I nêdzny ³achman sukmany na grzbiecie,

I ból istnienia�

Wolny, bo jego ostatni sierota,

Co z g³odu opuch³ na wiosnê, nie ¿yje�

Pies nawet stary pozosta³ u p³ota

I z cicha wyje�
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Wolny! � Wszak mo¿e i�æ albo spoczywaæ,

Albo kl¹æ z zgrzytem t³umionej rozpaczy,

Mo¿e oszaleæ i p³akaæ, i �piewaæ �

Bóg mu przebaczy�

Mo¿e zastygn¹æ, jak szrony, od ch³odu,

Biæ g³ow¹ w ziemiê, jak czyni¹ szaleni�

Od wschodu s³oñca do s³oñca zachodu

Nic siê nie zmieni.

Ubogi zagon u nêdznej twej chatki

I mokr¹ ³¹czkê, i mszary, i wrzosy

Obsadzi urz¹d� podatki! podatki!

Ty id� do kosy!

Id�, id�! Op³atê do kasy wnie�æ trzeba,

Choæ jedno ziarno wydadz¹ trzy k³osy

I choæ nie zaznasz przez rok ca³y chleba�

Id�, id� do kosy!

Czego¿ on stoi? Wszak wolny jak ptacy?

Chce � niechaj ¿yje, a chce � niech umiera!

Czy siê utopi, czy chwyci siê pracy,

Nikt siê nie spiera�

I choæby gar�ci¹ rwa³ w³osy na g³owie,

Nikt siê, co robi, jak ¿yje, nie spyta�

Choæby pad³ trupem, nikt s³ówka nie powie�

Wolny najmita!
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WARSZAWA

Warszawo, Warszawo, ty czerwienny grodzie!

Obrano ciê niegdy� królow¹ w narodzie.

Nie obrano ciebie dla twojej urody,

Jeno dla tej Wis³y, dla tej Bia³ej Wody�

Jeno dla tej starej mazowieckiej ziemi,

Co ciê ko³ysa³a szumami le�nemi�

Ko³ysa³a ciebie, do snu ci �piewa³a:

�Ro�nij ty mi, grodzie, wysoko jak ska³a�

Wysoko jak ska³a, co w ni¹ bij¹ fale,

Na brzeg rzucaj¹ce skrwawione korale�

Ro�nij mi do s³oñca, daleko za chmury,

Kêdy or³y lec¹ srebrzystymi pióry��

Wiatr siê gór¹ niesie, po ga³êziach chodzi,

Zorza, co dzi� zgas³a, znowu rankiem wschodzi�

Na polanie stoi stary d¹b pochy³y,

Co wyrós³ przed wieki z Piastowej mogi³y�

Na polanie stoi, drobnym li�ciem chwieje,

W szumach opowiada twoje dawne dzieje.

Hej, nie by³o tobie jasnej gwiazdy w niebie

Ani jasnej doli nie by³o dla ciebie!

Na granicie Wawel � na piasku Warszawa,

Nad t¹ modr¹ Wis³¹ �wieci têcza krwawa.

Nad t¹ modr¹ Wis³¹ jaskó³ki lataj¹,

Gubi¹ w wodzie piórka � ¿e gniazda nie maj¹!

Ziemio, matko stara, mazowiecka niwo,

B¹d�¿e miastu twemu chlebem swym ¿yczliw¹!

Dêbie ty Piastowy, pie�niarzu ¿a³osny,

Niech¿e go twe szumy budz¹ ka¿dej wiosny!

Si³ê niechaj bierze z k³osów swojej ziemi�

Serce niechaj karmi pie�niami staremi!
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TRZECI MAJ

Stu chor¹gwi szumami nakryty,

Stu chor¹gwi z przes³awnych pól bitwy,

Bia³y orze³ wzlatuje w b³êkity

Ponad ziemiê i Polski, i Litwy.

Przez wiek ca³y on dysza³ w pomroku,

Przez wiek ca³y bi³ skrzyd³em o �ciany;

Dzi� polskiemu zjawiony znów oku,

Srebrzy�cieje nad pola, nad ³any!

Przed nim s³oñce wolno�ci siê pali,

Co ma kiedy� zab³ysn¹æ nad �wiatem;

Pod nim lance i kosy ze stali,

Powi¹zane k³osami i kwiatem.

Blask korony od niego uderza�

To nie piorun � to jasnych dni zorza!

�wit wielkiego, nowego przymierza,

�wit braterstwa od morza do morza!

To narodu w okowach dzi� �wiêto,

Ludu w ka�ni i w pêtach ³añcucha!

Choæ nam prawo i wolno�æ odjêto,

Nie zdo³ano nam odj¹æ ich ducha.

My zag³adzie i nocy oddani,

My bez ber³a, bez g³osu, bez si³y,

Tryumf �wiat³a �wiêcimy w otch³ani,

Tryumf ¿ycia � pod g³azem mogi³y!

Sto lat twardym smagano nas biczem,

Sto lat w dusze wlewano trucizny,

A my trwali i ¿yli tym zniczem,

Co siê zowie mi³o�ci¹ ojczyzny.

A my trwali i ¿yli ³ez chlebem,

Hosti¹ wspomnieñ i ofiar kielichem,

I pod chmurnym modlili siê niebem,

I po ha�le wo³ali siê cichem.

Sto lat gnani po �niegach Sybiru,

Têskn¹ my�l¹ o Polsce my ¿yli,

I � tu³acze � gar�æ ziemi, szmat kiru

Brali na pier�, relikwi¹ nosili.
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I zobaczy³ �wiat dziw ten nad dziwy,

Który przysz³e stulecia zdumieje:

Naród � trzykroæ zabity � a ¿ywy!

Pogrzebany � a w grobie mê¿nieje!

I zobaczy³ �wiat wolno�æ � w niewoli,

I skowronki nad �nie¿nych grud polem,

I wschodz¹cy siew ¿ycia � na roli

Zag³uszonej �miertelnym k¹kolem.

O ty Polsko, Ojczyzno ty mi³a,

W katakumbach, w podziemiach ¿yj¹ca,

Wiesz¿e, sk¹d ci to �wiat³o, ta si³a,

Co przestrachem pier� panów twych tr¹ca?

O, nie z twojej królewskiej purpury,

Rozerwanej na troje dzi� w strzêpy,

O, nie z kl¹twy, rzuconej pod chmury,

Na kracz¹ce u piersi twej sêpy!

Ca³o�æ twoja � to ca³o�æ jest ducha,

Niepodzielna w wieczystej swej jedni...

Si³a twoja � to �wit, co wybucha

Z twego krzy¿a, nim �wit siê rozedni!

Twój fundament, twój zr¹b i opoka

Tkwi w najg³êbszej powo³añ twych tre�ci.

Ty� nosi³a koronê proroka,

Ty dzi� nosisz koronê bole�ci!

Bo prorokiem ty� by³a przed wiekiem

I Chrzcicielem pomiêdzy narody,

Kiedy� ch³opa uzna³a cz³owiekiem

I te kmiece uczci³a zagrody.

Bo� prorokiem ty by³a dni onych,

G³osz¹c prawo dla ch³opskiej siermiêgi

I wpisuj¹c twych synów skrzywdzonych

Do dziedzicznej wolno�ci twych ksiêgi.

Odetchnê³y twe sio³a i grody

Tchem szerokim przed ziemi¹ i niebem;

B³ysn¹³ ranek majowy pogody,

Brat siê z bratem prze³ama³ praw chlebem.
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Rozegrzmia³y imieniem twym ³any,

Zapa³y i serca, i lice,

A lud polski, twym synem nazwany,

Da³ ci Grochów i da³ Rac³awice!

Hojnie ¿yciem ci p³ac¹c i kos¹

To uczczenie warsztatu i chaty,

Go³¹ rêk¹ i stop¹ bra³ bos¹

Wymierzone w pier� twoj¹ armaty!

O, ty Polsko, Ojczyzno ty mi³a!

Ty� siê w lasach i w zbo¿ach po rosie

Prostym sercom i oczom jawi³a

Na miesiêcznej, na ch³opskiej tej kosie.

Kiedy szabla ju¿ w rêku omdla³a,

Kiedy szczerbców nie d�wig³y ju¿ kar³y,

Ty� nam b³ys³a znów jedna i ca³a,

Gdy ciê kosy krakowskie podpar³y!

Lecz nad ziemi¹ zmro¿on¹ i zgas³¹

Nadto rano twój �piewa³ skowronek...

Nadto wcze�nie rozbrzmia³o twe has³o,

Nadto blasków w mrok rzuci³ twój dzionek!

Mog³y cierpieæ wiêdn¹c¹ ciê wrogi,

Mog³y patrzeæ na twoje zaæmienie;

Lecz twój rozkwit obudzi³ ich trwogi,

Lecz twe �wiat³o zbudzi³o ich dr¿enie.

Gdy ujrzeli wolno�ci wschód z³oty,

Faryzeje, królowie i skryby

Krzy¿ ci dali troistej Golgoty,

Dali taczki i knuty, i dyby.

Do twych piersi �ci¹gnêli swe piê�ci,

By ci serce to wyrwaæ bij¹ce,

I podarli tw¹ szatê na czê�ci,

Twoj¹ szatê � twe ziemie kwitn¹ce.

Ale w owej zbratania siê chwili

Tkwi³ duch, wiecznie i ¿ywy, i m³ody�

Jego cud to, i¿e�my prze¿yli

Te katorgi, kajdany i lody!
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Jego cud to i potêga,

¯e nam wesz³a tych wielkich dni zorza,

Co rozblaskiem mrok ¿ycia przysiêga,

Rzuca têczê � od morza do morza!

Jego cud to, ¿e w ca³ej ziemicy,

Co siê zwa³a przez wieki Piastow¹.

Nie ma jednej dzi� suchej �renicy,

Na Ojczyzny zaklêcie i s³owo�

O, ty orle, ty orle nasz bia³y,

Na dalekie leæ niwy i pola,

Mów tym sercom, o we ³zach omdla³y,

¯e siê koñczy wiekowa niedola!
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CREDO

Wierzê w �wiat³a potêgê i w ducha zdobycze,

Wierzê w cel ¿ycia wznios³y, �wiêty, choæ daleki.

Wierzê w braterstwo ludów, w has³a tajemnicze,

Które przez wrzawê dziejów wiekom daj¹ wieki.

Wierzê w dobro, co z czo³em bia³ym od promieni

Wyleczy kiedy� ziemiê z jej ran i z jej cieni�

Wierzê, ¿e bohaterscy ducha pracownicy

Ujrz¹ jutrzniê dni nowych ze swojej stra¿nicy.

Wierzê, ¿e dawne b³êdy ¿elaznym ³añcuchem

Ciê¿¹ nad pó�nych wieków i wol¹, i ruchem.

Wierzê w dziedzictwo kary, w pokutê dziejow¹;

Wierzê, ¿e sprawiedliwo�æ zst¹pi nam królow¹�

Wierzê w ciszê i w spokój po gromach i burzy;

Wierzê w si³ê, co walcz¹c ze z³em, siê nie nu¿y�

Wierzê, ¿e wytrwaæ mo¿na mê¿nie i dostojnie

W najwiêkszej w³asnych uczuæ i porywów wojnie.

Wierzê w u�cisk, co kiedy� �wiat po³¹czy ca³y;

Wierzê w nieskoñczono�ci jasne idea³y,

Wierzê, ¿e z drobnych iskier, skrzesanych przez dzieje,

Wielkie wspólne ognisko ludzko�ci roztleje.

Wierzê w przejrzyste sfery ponad wrzaw¹ ziemi,

Kêdy siê krzepi¹ duchy wodami ¿ywemi,

Kêdy niskie zabiegi milkn¹ przed obliczem

Wiekuistej ustawy z ber³em tajemniczem�

Wierzê w kwiaty nadziei, co z mogi³ nam wschodz¹,

Wierzê, ¿e krzywd posiewy bohaterów rodz¹�

Wierzê w parcie konieczne, �wiadome ludzko�ci,

Do potê¿nych idei prawa i równo�ci�

Wierzê, ¿e b³êdnych komet blask zagasa z wolna,

Wierzê, ¿e ludzko�æ wiecznie ³udziæ siê nie zdolna,

Lecz nim dosiêgnie prawdy, smutna i stêskniona,

Nieraz do marnych cieniów wyci¹gnie ramiona.

Wierzê w braterskiej d³oni u�cisk i zachêtê,

Wierzê w duchów zbudzonych obcowanie �wiête�

Wierzê w si³ê, co stapia czyny i ofiary

Na dni nowych s³oneczne, królewskie sztandary.

Wierzê w orli lot ducha, co nigdy nie stoi�

I �niechaj mi siê stanie pod³ug wiary mojej�!
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STEFEK BURCZYMUCHA

O wiêkszego trudno zucha,

Jak by³ Stefek Burczymucha�

� Ja nikogo siê nie bojê!

Choæby nied�wied�� do dostojê!

Wilki?� Ja ich ca³¹ zgrajê

Pozabijam i pokrajê!

Te hieny, te lamparty

To s¹ dla mnie czyste ¿arty!

A pantery i tygrysy

Na sztyk wezmê u swej spisy!

Lew!� Có¿ lew jest?! � Kociak du¿y!

Naczyta³em siê podró¿y!

I znam tego jegomo�ci,

Co z³y tylko, kiedy po�ci.

Szakal, wilk?� Straszna nowina!

To jest tylko wiêksza psina!�

(Brysia mijam za� z daleka,

Bo nie lubiê, gdy kto� szczeka!)

Komu zechcê, to dam radê!

Zaraz na ocean jadê

I nie bêdê Stefkiem chyba,

Jak nie chwycê wieloryba! �

I tak przez dzieñ bo¿y ca³y

Zuch nasz tr¹bi swe pochwa³y.

A¿ raz usn¹³ gdzie� na sianie�

Wtem siê budzi niespodzianie.

Patrzy, a tu jakie� zwierzê

Do �niadania mu siê bierze.

Jak nie zerwie siê na nogi,

Jak nie wrza�nie z wielkiej trwogi! �

Pêdzi jakby chart ze smyczy�

� Tygrys, tato! Tygrys! � krzyczy.

� Tygrys?� � ojciec siê zapyta.

� Ach, lew mo¿e!� Mia³ kopyta

Straszne! Trzy czy cztery nogi,

Paszczê tak¹! Przy tym rogi�

� Gdzie¿ to by³o?

� Tam na sianie.

W³a�nie porwa³ mi �niadanie�

Idzie ojciec, s³u¿ba ca³a,

Patrz¹� a tu myszka ma³a,

Polna myszka siedzi sobie

I z¹bkami serek skrobie!�
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CO S£ONKO WIDZIA£O

Ca³y dzionek s³onko

Po niebie chodzi³o;

Czego nie widzia³o!

Na co nie patrzy³o!

Widzia³o nasz domek,

Jak siê budzi rankiem,

Jak Magda na pole

Niesie mleko dzbankiem�

Jak Wojtek wyci¹ga

Ze studni ¿urawia,

Jak siê ma³y Janek

Z Wiernusiem zabawia�

Widzia³o, jak owczarz

Pêdzi owce siwe,

Jak Antek karemu

Rozczesuje grzywê�

Widzia³o go³¹bki,

Jak na dach nasz lec¹

I trzepi¹ w skrzyde³ka,

I pod zorzê �wiec¹.

Widzia³o jak Zosia

Z kluczykami chodzi,

Jak li�nie �mietany,

Choæ siê to nie godzi�

Widzia³o, jak Kuba

P³ugiem w polu orze,

Jak wo³ki pogania;

¯eby by³o zbo¿e�

Widzia³o pod lasem,

Jak siê pas¹ krowy,

Jak tam pokrzykuje

Nasz cio³eczek p³owy�

Widzia³o, jak Kasia

Bia³y ser ogrzewa,

Jak Stach konie poi,

A gwi¿d¿e, a �piewa�

Widzia³o, jak wszyscy

Po pracy zasiedli

I z misy g³êbokiej

£y¿kami barszcz jedli.
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SOBÓTKA

�wiêtojañski wieczór �

Uciecha dla dziatwy;

Zapali³y ju¿ ogniska

Te flisacze tratwy.

Idzie p³omieñ w górê,

Sobótka siê pali,

Sypie iskry szczeroz³ote

Po tej modrej fali.

A ten stary flisak

Poprawia ognisko;

Pal siê, pal siê, ty sobótko,

Bo Warszawa blisko!

Sobótko, sobótko,

Nocy �wiêtojañska,

Widaæ ciebie od Warszawy

Do samego Gdañska!
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JASKÓ£ECZKA

Jaskó³eczka do nas wraca

Z oddalonej drogi.

�piewem wita wioskê mi³¹,

Mi³ej chaty progi.

Przez trzy morza, przez trzy góry

�wiatem przelecia³a,

Przecie¿ drogie gniazdko swoje

Od razu pozna³a.

Jak¿e poznaæ go nie mia³a,

Nie trafiæ do niego,

Kiedy je tu serca nasze

Ca³¹ zimê strzeg¹?

Jak¿e poznaæ go nie mia³a,

Nie spieszyæ z powrotem,

Kiedy je tu s³onko nasze

Malowa³o z³otem?

S³onko z³otem malowa³o,

A jutrzenka ró¿¹,

A te snopy strzechy naszej

Chroni³y przed burz¹�

Jaskó³eczko, drogie ptaszê,

B¹d� nam powitana!

Bud�¿e ze snu wioskê nasz¹

Piosenk¹ od rana.

A ty, kotku, ty psotniku,

Nie czyñ¿e jej szkody,

Niech swobodna z pie�ni¹ buja

Nad pola, nad wody!

Jaskó³eczka do nas leci

Z weso³¹ nowin¹,

Ju¿ nied³ugo �liczne kwiaty

Z p¹ków siê rozwin¹.

Ju¿ nied³ugo brzoza bia³a

Ga³¹zki rozchwieje,

A ten czarny, pusty ugór

Zbo¿em zarunieje.

Jaskó³eczka w niebo leci

Wysoko, daleko,

Wie zawczasu, kiedy rzeki

Do morza pociek¹.

Wie zawczasu, kiedy strumyk

Brzegi swe zakwieci,

Wypatruje z³ot¹ zorzê,
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Czy w okienko �wieci.

Jaskó³eczka promieñ s³oñca

Na skrzyde³ku nosi,

O tê rosê, o tê jasn¹,

Srebrnej chmurki prosi.

Srebrna chmurko, z³ota chmurko,

Rozp³yñ¿e siê w rosê,

Posyp dziatkom per³y swoje

Pod te nó¿ki bose.

Posyp¿e im per³y swoje

Na te jasne g³owy,

Niechaj rosn¹ jako kwiaty

W�ród naszej d¹browy!
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JAK TO ZE LNEM BY£O

By³ raz król taki, co mia³ wielkie królestwo, wszelkiego dobra i bogactwa pe³ne, tylko ¿e

w nim z³ota nie by³o.

Pola tam by³y wielkie, sady �liczne, od grusz, od jab³oni czerwieniej¹cej z dala, po

lasach zwierzyny huk, w ziemi ¿elaza do�æ, na powietrzu ptactwo takie, ¿e co jedno odleci, to

drugie przyleci, byd³a, koni, owiec stada okrutne, nieprzerachowane, po rzekach ryby jakie

tylko i ma³e, i du¿e, kwiecia te¿ po ³¹kach mnóstwo dla królewi¹tek ma³ych, co jedno

przekwitnie, to drugie zakwita. Ot, wszelkiej rozkoszy moc wielka! Miasta te¿ by³y w tym

królestwie znaczne i wojska du¿e po zamkach, po wie¿ach mocnych, i ludu po wsiach do�æ.

Ale król niczym siê nie cieszy³, tylko ci¹gle markotny by³, ¿e z³ota nie ma w jego pañstwie.

� Có¿ mi po tym zbo¿u � mówi³ � albo i po tych lasach, i po tych rybach w rzece, i po

tych stadach wielkich, kiedy ja to wszystko muszê het precz wywoziæ do moich s¹siadów za

z³oto, bo go u mnie nie ma. ̄ eby tu u mnie z³oto by³o, ca³y lud mój by siê ubogaci³.

Lud jego biedny po wsiach skórami siê odziewa³ i koszuli na grzbiecie nie mia³,

a dopiero¿ sami bogacze z miasta musieli w dalekie kraje posy³aæ po materie drogie, po

jedwabie na ubiory swoje.

� Bylem tylko z³oto mia³ � mówi³ król � to mi ju¿ niczego nie braknie i memu ludowi.

Tak wyszed³ raz sobie na drogê i chodzi w zamy�leniu wielkim, a drog¹ kupcy jad¹.

Jak te¿ zobaczyli króla, tak zaraz mu pok³on oddali, towary rozwi¹zuj¹ i pytaj¹, czy

czego nie trzeba.

Król pok³on przyj¹³ grzecznie, towary obejrza³, g³ow¹ pokrêci³ i mówi:

� Na nic mi te wasze towary, bo mi tylko jednej rzeczy potrzeba.

Wiêc zaraz siê dopytywaæ zaczêli, czego.

� Potrzeba mi z³ota � mówi król � ¿eby u mnie w ziemi by³o, ¿ebym je dobywaæ móg³

i ca³y lud mój zbogaci³, i siebie.

Zafrasowali siê kupcy, bo tej woli królewskiej nie mogli uczyniæ, i zamilkli.

A by³ miêdzy nimi staruszek jeden, jako ten go³¹b siwiutki, z brod¹ po pas, w bieli ca³y

odziany i bardzo m¹dry. Ten, widz¹c frasunek swoich towarzyszów i króla, pragn¹cego z³ota

dla ubogiego narodu, co koszuli na grzbiecie nie ma, pomy�la³, wyst¹pi³ naprzód i rzek³:

� Królu, panie! Mam-ci ja takie siemiê w mieszkaniu, co jak je wiosn¹ posiej¹ w polu, to

z³oto ci z niego siê urodzi.

I zdj¹³ ze swego wielb³¹da troki, i wyj¹³ z nich spory mieszek, i przed królem postawiwszy,

rozwi¹za³.

Król bardzo siê zadziwi³, ¿e takie ziarno na �wiecie jest, co z niego z³oto wyrasta. Onemu

kupcowi sygnet piêkny da³ i choæ ten mieszek by³ ciê¿ki, sam go do zamku swego poniós³.

Nazajutrz da³ wiedzieæ w ca³ym pañstwie, jako w ten a w ten dzieñ król sam bêdzie

w polu takie ziarno sia³, co z niego wyro�nie z³oto.

Zadziwowa³ siê naród ca³y na tak¹ nowinê, zbiegli siê wszyscy na ono pole patrzeæ, jak

te¿ to cudowne ziarno wygl¹da. Matki prowadzi³y dzieci, synowie � ojców starych i zesz³a

siê ludu wielka, wielka moc.

A¿ król wyjecha³ na siwych koniu w bisior drogi ubranym, z muzyk¹, z trêbaczami

i z dworem ca³ym, a za nim sam skarbnik królewski mieszek z ziarnem niós³ pod baldachimem

z karmazynu, co go czterech pacho³ków królewskich trzyma³o. Kiedy wszyscy na skraju pola

stanêli, król koronê z g³owy zdj¹³, ¿e to niby prosty siewacz na swej roli staje, i wzi¹wszy od

skarbnika mieszek wzd³u¿ bruzdy piêknie wyci¹gniêtej poszed³, czerpi¹c z mieszka rêk¹ ono
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ziarno cudowne i rzucaj¹c je w �wie¿o zaoran¹, czarn¹, pulchn¹ ziemiê. A tu zaraz za królem

brony sz³y, co je najpierwsi panowie w onym królestwie prowadzili i ten posiew bronowali,

jak zwykle ¿yto albo i pszenicê, albo msze jakie ziarno. Kiedy ju¿ pole zasiane by³o

i zabronowane, król koronê znów na g³owê w³o¿y³ i wróci³ z wielk¹ parad¹ na zamek swój,

z dworzanami swymi i z muzyk¹, i z tr¹bami, i z wielk¹ uciech¹, ¿e takie pole z³ota zasianego ma.

Min¹³ dzionek, min¹³ drugi, król ci¹gle z okna w ono pole pogl¹da, czy z³oto nie ro�nie, ale nic.

A¿ jednego dnia uderzy³ deszcz ciep³y z nieba i s³onko po nim przygrza³o. Patrzy król,

a tu na calusieñkim polu co�ci jakby ze ziemi na wierzch siê par³o. Uradowa³ siê bardzo.

� Oho! � mówi. � Nie zazna teraz mój naród biedy, jak mi siê to z³oto urodzi. Pole nie

takie zasiejê na przysz³¹ wiosnê, ale dziesiêæ razy wiêksze.

I chodzi sobie wesó³ po komnatach, pie�ni sobie �piewaæ ka¿e, sztuki ró¿ne pokazywaæ

� taki rad.

� Nie bêdê � mówi � patrzeæ choæ z tydzieñ w pole, a¿ za¿ó³knieje z³oto, ¿eby oczy moje

uciechê mia³y.

Przeszed³ tydzieñ. Patrzy król, a tu zamiast ¿ó³tego z³ota na calusieñkim polu �liczna

zielono�æ, jakoby murawa, tak �d�b³o przy �d�ble wzesz³o i do s³oñca w górê idzie. Zadziwi³

siê bardzo w sobie i mówi:

� My�la³em, ¿e od razu ¿ó³te z³oto ro�æ bêdzie, a tu zieleñ taka.

Ale nic... czeka.

Czeka³ tydzieñ, czeka³ dwa, powyrasta³y ³ody¿ki równiutkie jedna przy drugiej, jak to

wojsko wielkie. Ju¿ siê i p¹czki pozwija³y, ju¿ i ku kwitnieniu siê ma. A co kto przejdzie, to siê

dziwuje, ¿e to z³oto tak ro�nie, jakby jakie zwyczajne ziele. Dworacy krêc¹ g³owami, co�ci

szepc¹, co�ci miêdzy sob¹ radz¹. Król patrzy, twarz pogodn¹ zrobi³ i mówi:

 � Nic to! Pewno siê w kwitnieniu ono z³oto oka¿e z³otym kwiatem.

Jednego ranka pojrzy, a¿ tu pole jak d³ugie i szerokie niebieszczy siê tak, jak to niebo

nad ziemi¹. Kwiatuszek ko³o kwiatuszka na ³ody¿ce sterczy, a¿ siê w oczach modro od tego

robi, jakby w wodê patrza³.

Zadziwi³ siê król, w¹sa szarpn¹³, i¿ tak z³oto ono modro kwitnie, ca³y dzieñ frasobliwie

po komnatach chodzi³, wieczerzy je�æ nie móg³ i markotny spaæ siê uk³ad³. A¿ rankiem uderzy³

siê w czo³o i mówi:

� O, ja g³upi! Wszak¿e to nie kwiat, ale nasienie bêdzie samo z³oto! Czego¿em siê

wczoraj frasowa³?

I pocz¹³ dobrej my�li byæ, i ucztê panom swoim sprawi³, i radowali siê wszyscy, ¿e król

tak m¹drze im to wy³o¿y³ o nasieniu owym, co z³otem byæ mia³o � i tak wszyscy cieszyli siê

spo³em.

Przesz³o lato, z kwiatuszków owych modrych poros³y g³óweczki, takie okr¹glu�kie.

Król idzie w pole, bierze w palce, ogl¹da i my�li:

�Ju¿ te¿ w tych g³óweczkach na pewno z³oto jest; tylko patrzeæ, jak siê to posypie�.

Rozgniót³ jedn¹, patrzy, a¿ tu takie samo siemiê, jak to, które sia³. Rozgniewa³ siê król

bardzo, dwór ca³y zwo³a³, kaza³ to zielsko z ca³ego pola wyrwaæ, kijami zbiæ, ¿e to mu takiego

wstydu i zawodu narobi³o, i do wody cisn¹æ. Pacho³kowie rozkazanie królewskie wype³nili,

³ody¿ki, co do jednej wyrwali, kijami zbili, a¿ siê ono nieszczêsne ziarno posypa³o, w pêki

powi¹zali i do wody wrzucili. Ale ¿e to ju¿ ich samych z³o�æ wziê³a, wiêc jeszcze w wodê

kamieniami ciskali i tyle tego narzucali, ¿e siê one ³odygi w pêkach zastanowi³y, z wod¹ nie

posz³y i u brzegu przywalone kamieniami zosta³y.

Król tymczasem po ca³ym �wiecie szukaæ s³a³ onego kupca, ¿eby go straciæ za ten

postêpek, ¿e to takiego monarchê powa¿y³ siê oszukaæ.
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Tak szukaj¹ tego kupca, tak szukaj¹ � nic!

Król te¿ znów smutny pocz¹³ bywaæ, jako i na pocz¹tku, i nieraz sam bez dworu

w zamys³ach ró¿nych chodzi³, trapi¹c siê, ¿e ludu swego nie móg³ zbogaciæ. Idzie on raz

brzegiem rzeki, patrzy � kamieni wielka moc, a spod nich co�ci sterczy. Zawo³a³ pacho³ka,

w wodê mu kaza³ i�æ i czeka. Nied³ugo pacho³ek wraca i powiada:

� Królu, panie! Toæ to jest ono zielsko, co mia³o z³oto rodziæ i z pola wyrwane zosta³o.

A król:

� Jeszcze mi na oczach bêdzie to pod³e zielsko le¿eæ? Mój wstyd przypominaæ? We� mi

je zaraz i wynie� precz, ¿ebym go wiêcej nie spotka³.

Ano, poszed³ pacho³ek po drugiego, one kamienie odrzucili, pêki ³odyg przegni³ych

z wody wydobyli, wynie�li je het, pod las, cisnêli i poszli.

Kupca szukali tymczasem precz po ca³ym �wiecie, wedle królewskiego przykazu.

Król ci¹gle siê frasowa³, to tu, to tam je�dzi³ po kraju, a co spojrzy na ten biedny naród,

co koszuli na grzbiecie nie ma, to siê omal ³zami nie zaleje; takie lito�ciwe serce mia³.

Ano, widz¹ panowie, ¿e król taki smutny, tak rada w radê uradzili, ¿eby wyprawiæ

wielkie polowanie.

Zjechali siê ró¿ni ksi¹¿êta, ró¿ni panowie, ró¿ni dostojni go�cie, nasprowadzali psów,

koni, masztalerzów, psiarków, ³uczników, naprzywozili ³uków i ró¿nej broni takiej, ¿e to ha!

Ró¿nych rarogów, doje¿d¿aczy, sokolników: polowanie takie, ¿e to na ca³e królestwo s³awne.

Ucieszy³ siê król tym widokiem, rozweseli³, o strapieniu swoim co� nieco� zapomnia³,

bronie ró¿ne czy�ciæ kaza³, sfory ogarów sforowaæ, charty na smycze braæ, konie kulbaczyæ,

wozy pod zwierzynê zaprzêgaæ, a¿ uderzyli trêbacze w rogi ³osiowe, psiarnie zaczê³y ujadaæ,

bicze ino �wista³y w powietrzu; tu siê soko³y na ca³e gard³o dr¹, tu pisk, krzyk, wrzawa taka,

¿e to jak na najwiêkszym jarmarku. A¿ siad³ sam król na konia, po bokach mu ksi¹¿êta i wielcy

panowie; pojechali.

Jad¹, jad¹, przyjechali pod las. Dziwuj¹ siê go�cie, ¿e taka knieja gêsta, pewno i zwierza

pe³na, to siê ino psy rw¹, ino konie parskaj¹; kiedy wtem spojrzy król w bok jako�, a tu na

polanie le¿¹ one pêki ³odyg, przez pacho³ków z wody dobyte, wysch³e, wymizerowane,

sczernia³e.

Król zapali³ siê gniewem na twarzy, humor mu siê od razu przemieni³, zawraca konia,

przeprasza go�ci i na powrót na zamek jedzie.

Tak siê rozgniewa³, ¿e ledwo tchn¹³, ³owczemu wracaæ przykaza³ z koñmi, wozami

i psiarni¹, a na pacho³ki swoje krzykn¹³:

� Hej tam! Zabraæ mi to przeklête zielsko i ot³uc kijami, ¿eby a¿ z niego pa�dzierze

posz³y.

I z wielka pasj¹ do domu wraca³, a z nimi go�cie jego.

A pacho³ki tymczasem, one pêki ³odyg porwawszy, zaczêli je kijami ok³adaæ tak, ¿e a¿

z nich pa�dzierze lecia³y. Nalecia³ tych pa�dzierzy okrutny pok³ad, a ³odygi a¿ pobiela³y, jak

z nich ta pierwsza surowizna zesz³a.

£odygi na rozstaje rzucili, na krzy¿ow¹ drogê, ¿eby je s³oñce pali³o, a wiatr po �wiecie

roznosi³. Le¿a³y one ³odygi, le¿a³y, s³oñce je pali³o, wiatr je popl¹ta³, ale ich roznie�æ nie móg³,

bo za wielka moc tego by³a. A kupca szukali, precz szukali, tylko znale�æ nie mogli.

A król zapomnia³ jako� o swoim strapieniu i wybra³ siê ze swoim dworem w drogê. Na

siwym koniu jecha³, a za nim rycerze i dwór, i pacho³ki, i ró¿na czelad�, zwyczajnie, jak to siê

nale¿y do królewskiej wspania³o�ci i osoby.
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Jad¹, jad¹, przyjechali na rozstaje drogi, a¿ tu koñ, co pod królem szed³, dêba stan¹³.

�ci¹gn¹³ go król raz i drugi, koñ szczupakiem chlusn¹³ przez drogê w bok i, zapl¹tawszy nogi,

nie wiedz¹c jak, na ziemiê run¹³.

Uskoczy³ król, strzemiê z nogi zrzuciwszy, ale siê okrutnie przel¹k³. Zaraz tu¿ nadbiegli

rycerze i s³udzy, patrz¹, w co siê królewski koñ wpl¹ta³, a to w te ³odygi, co je pacho³ki na

rozstaj rzuci³y. Król, jak by³ blady ze strachu, tak siê zrobi³ czerwony od gniewu, czelad�

swoja skrzykn¹³ i kaza³ precz do trzeciej skóry zielsko owo kijami zbiæ, a potem je w ogniu

spaliæ.

Czelad� zaraz siê do kijów porwa³a, one ³odygi do trzeciej skóry obi³a, tak ¿e samo

w³ókno cienkie i jak srebro takie bielusieñkie zosta³o, i dalej nosiæ na kupê, ¿eby spaliæ.

Patrza³ na to wszystko król razem z dworem swoim, a¿ kiedy czelad� g³ownie zapalone

pod one w³ókna podk³adaæ mia³a, przylecia³ pacho³ek i krzykn¹³:

� Królu, panie! Znale�li�my tego kupca, którego� szukaæ rozkaza³.

A tu¿ zaraz prowadzi³y stra¿e onego starca, zwi¹zanego, przed królewskie oblicze.

Król zmarszczy³ czo³o i tak srogo wejrza³ na pojmanego, ¿e ca³y dwór struchla³ i prawie

tchn¹æ nie �mia³. Ale stary ten cz³owiek wcale siê nie przestraszy³ i sam do króla spokojnie

przyst¹piwszy, rzek³:

� Kaza³e� mnie, królu, szukaæ jak z³oczyñcê po ca³ym królestwie swoim, a otom jest.

Sam szed³em do ciebie, dowiedziawszy siê, ¿e mnie potrzebujesz, bom wpierw w dalekich

drogach bywa³, a tu mnie u bram twego miasta stra¿ pojma³a. Rozka¿, aby odst¹pili, a i¿bym

z tob¹ sam mówi³.

Tak mówi³ ten starzec, ale król bardzo by³ zagniewany i srogo krzykn¹³:

� Do ciemnicy ciê wtr¹cê, bo� mnie, króla i pana, oszuka³, a siemiê owo, z którego mia³o

mi siê urodziæ z³oto, wyda³o tylko zielsko nikczemne, ku spaleniu zdatne! Patrz! Oto ca³a

kupa tego twego z³ota � doda³ bior¹c siê w boki z wielka pasj¹.

Starzec popatrza³ i rzek³:

� Królu, panie! Kiedy taka wola twoja, abym do ciemnicy szed³, niech mnie do ciemnicy

wiod¹; ale tych ³odyg nie ka¿ ogniem wytracaæ, tylko je ze mn¹ w loch rzuciæ daj! A za dwa

miesi¹ce us³yszysz co nowego o mnie.

Król zezwoli³, a tej¿e godziny starca i ca³¹ kupê owych ³odyg siwych cisnêli do lochu.

By³by tam staruszek niechybnie z g³odu zgin¹³, ale mu przynosi³a je�æ córka dozorcy,

m³oda, �liczna i pracowita dziewczyna. Na imiê jej by³o Rózia. Rózia przychodzi³a co dzieñ do

lochu ze swoj¹ przê�lic¹, na której przêd³a jedwab dla bogatej pani, i czeka³a, a¿ siê staruszek

posili. Pewnego dnia namówi³ j¹ ów wiêzieñ, ¿e zamiast jedwabiu naskuba³a w³ókienek

z onego zielska, nawinê³a na przê�licê i zaczê³a prz¹�æ. Ze ¿artów, ot, bo my�la³a, ¿e z tego nic

nie bêdzie.

Tymczasem patrzy, a tu równiuteñka niteczka snuje jej siê a snuje, a¿ wrzeciono furczy.

Zdziwi³a siê bardzo, a ¿e jej jedwabiu ju¿ brak³o, zaczê³a one w³ókienka prz¹�æ. Kiedy ju¿ tego

du¿o naprzêd³a, rzek³ jej staruszek:

� Id� teraz do domu i tak jak z jedwabiu tkasz, tak i tê przêdzê utkaj.

Rózia us³ucha³a staruszka. Na warsztacie z owej przêdzy postaw naci¹gnê³a, potem

piêknie w poprzek cewk¹ zasnu³a i zrobi³a� p³ótno.

Kiedy to w³a�nie by³o gotowe, przyszed³ urzêdnik królewski patrzeæ, czy on stary

wiêzieñ jeszcze ¿yje. Zadziwi³ siê, ¿e staruszek taki ¿wawy, wiêc powiada do niego:

� Pro�, o jak¹ chcesz ³askê, bo dzi� królewska córka za m¹¿ idzie.



127

Wtedy ów staruszek mówi:

� Dobrze. Chcia³bym królewnie podarunek weselny daæ i dlatego proszê, abym przed

króla by³ stawiony.

Ano, urzêdnik wypu�ci³ go z lochu i pod stra¿¹ do króla przywiód³.

Spojrzy stary, a tu wielka moc pañ i panów, królewna jak lilia, pan m³ody jak s³oñce,

muzyka gra, ko³acze a¿ pachn¹, pacholêta kwiatami drogê �ciel¹.

Zmarszczy³ król czo³o na starego pojrzawszy; ale ¿e to w takie gody gniewaæ siê nie

móg³, wiêc pyta, z czym tu przychodzi.

� Z podarunkiem dla królewny � mówi staruszek i rozwija przed królem �licznie utkane

p³ótno, które Rózia, nauczona przez niego, wybieli³a na rosie i s³oñcu.

� Có¿ to takiego jest? � rzek³ król ciekawie.

� Królu, panie! Toæ-ci jest owo z³oto, które z owego sumienia, com ci je da³, wyró�æ

mia³o. Len to by³, ubogiego narodu bogactwo, com go z ziemi twojego królestwa dobyæ

chcia³. Kaza³e� go topiæ? Dobrze� uczyni³, bo jego ³ody¿ki w wodzie odmiêkn¹æ musz¹.

Kaza³e� go z wody precz cisn¹æ? Dobrze� uczyni³, bo go trzeba suszyæ. Po mokniêciu owym

kaza³e� go kijami z pa�dzierzy obiæ? Dobrze� uczyni³, bo tê z³¹ pa�dzierz obiæ trzeba z ³odygi,

¿eby j¹ uprawiæ. Kaza³e� je za� powtórnie kijami obijaæ? I to� dobrze uczyni³, bo do trzeciej

skóry len obiæ trzeba i kijem go wy³amaæ, ¿eby do w³ókna siê dostaæ. Kaza³e� mnie do lochu

wrzuciæ? I to� dobrze uczyni³, bo mnie tam ¿ywi³a dobra dziewczyna, któr¹-m oto nauczy³, jak

siê w³ókno lniane przêdzie i na p³ótna tka. A to� tylko �le uczyni³, ¿e� to wszystko robi³

w gniewie i nie z wyrozumienia, ale z zapalczywo�ci. ̄ e to jednak taki dzieñ szczê�liwy dzi�

jest w twojej królewskiej rodzinie, wiêc ci z serca krzywdê moj¹ odpuszczam, a na rêce

królewny ten oto dar sk³adam. Królewna niech ka¿e po wsiach len siaæ i tak go sprawiæ

z rozwag¹ i mi³o�ci¹, jake� go ty, królu, z gniewem sprawia³, a z p³ótna niech da koszule dla

wszystkich sierot i niemocnych szyæ, co jest wiêcej ni¿ z³oto, bo jest poratowanie ubóstwa

i niedostatku.

Skoñczy³ stary, a król s³ucha³ jeszcze i a¿ na twarzy ze wstydu siê mieni³, ¿e tak ukrzywdzi³

nies³usznie cz³owieka. A za� potem wsta³, starca w ramiona wzi¹³, przeprosi³ i ko³o siebie

posadziwszy rzek³:

� Dziêkujê ci, mój ojcze, ¿e� mi to uczyni³, czego moje niespokojne chêci uczyniæ nie

mog³y. Z³ota chcia³em, a ty� mi lepsz¹ rzecz da³, bo w z³ocie mo¿ni tylko by chodzili, a w tym

lnie oto ca³y lud mój ubogi chodziæ bêdzie.

I zaraz da³ krajaæ koszule z p³ótna onego i sierotom rozdzieliæ, z czego wielka rado�æ

by³a w ca³ym kraju.
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Dobranoc

Dobranoc, ty wiosko,

Dobranoc, kochana!

Oj, bêdziesz ty spa³a

Do nowego rana.

Do nowego rana,

Co wzejdzie na niebie,

Kiedy nowa wiosna

Znów obudzi ciebie.

Dobranoc, ty wiosko,

Dobranoc, kochana!

Oj, bêdziesz ty spa³a

Do nowego rana!
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LALKA MA£GOSI

� Mamuniu! � wo³a³a Ma³gosia, biegn¹c do pokoju mamy.

� A co chcesz, dziecinko? � zapyta³a mama.

� Chcia³am mamuni powiedzieæ, ¿e siê ju¿ moja lalka nie bêdzie nazywa³a Mimi, tylko ¿e

bêdzie siê nazywa³a Urszulka.

� A to dlaczego? � zapyta³a mama.

� Bo widzi mamunia, ja dzi� rano przeczyta³am w ksi¹¿eczce, ¿e dawno ju¿ temu, ze trzysta

lat mo¿e albo wiêcej, ¿y³ Jan Kochanowski, który pisa³ ró¿ne wiersze i ¿e ten Kochanowski

mia³ ma³¹ córeczkê, której by³o na imiê Urszulka.

� No i có¿ dalej? � zapyta³a znów mama.

� Tylko nie mogê sobie przypomnieæ, gdzie on z t¹ córeczk¹ mieszka³�

� W Czarnolesiu � rzek³a mama. � Nazywano go te¿ Janem z Czarnolesia.

� Tak, tak! w Czarnolesiu! Wiêc tam by³a taka wielka stara lipa, pod któr¹ Kochanowski

siada³ i ró¿ne wiersze pisa³, a przy nim bawi³a siê Urszulka. Ale nie bawi³a siê tak jak inne

dzieci, nie przeszkadza³a ojcu, nie ha³asowa³a, tylko sobie kwiateczki zbiera³a i �piewa³a

piêkne piosenki. A tych piosenek to jej nikt nie uczy³, sama ju¿ z siebie tak umia³a �piewaæ jak

ten s³owiczek w maju. A w³oseczki mia³a jakby z³ote i chodzi³a w �letniczku pisanym�, to

znaczy w takiej pstrej sukience leciuchnej. Raz mia³ przyjechaæ do Czarnolasu wielki

wojownik�

� Hetman � poprawi³a mama � Jan Zamoyski.

� Tak, mamuniu, Jan Zamoyski, wiêc Urszulka nazbiera³a prze�licznych kwiatków i tak

sobie �piewa³a:

Przyjedzie tu rycerz,

Ojcu, matce drogi,

A ja te kwiateczki

Rzucê mu pod nogi.

I to ona tak sama z siebie �piewa³a, proszê mamuniu, ró¿ne inne pioseneczki jak ptaszek

jaki.

� No i przyjecha³ ten rycerz? � zapyta³a mama.

� A jak¿e, przyjecha³! Z bardzo wielkim dworem i bardzo wspaniale przyjecha³, a na nim

wszystko a¿ b³yszcza³o od z³ota, od srebra�

� A przywióz³ te¿ z sob¹ dzieci?

� Nie, mamuniu! Ten Jan Zamoyski nie mia³ dzieci i bardzo siê tym smuci³. Wiêc kiedy siê

bawi³ z Urszulk¹ i zapyta³ j¹, czy siê jej podoba jego pas z³oty i jego ubiory, wtedy Urszulka

tak mu powiedzia³a:

Piêknie, strojnie i bogato,

Jak u nikogo na �wiecie,

Ale gdybyæ Bóg da³ dzieciê,

Da³by� wszystko za to.

� I có¿ na to Zamoyski?

� A nic! Uca³owa³ Urszulkê i a¿ mu ³zy w oczach stanê³y.

� A mamê mia³a te¿ ta Urszulka?
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� A jak¿e, mamuniu, mia³a! Kluczyki za ni¹ nosi³a, w gospodarstwie jej pomaga³a, go�ci

nadobnie wita³a, a kiedy ojciec wraca³ z jakiej drogi, to zawsze wybiega³a naprzeciw niego

wpierw jeszcze ni¿ starsze dzieci i obejmowa³a go r¹czkami za szyjê i cieszy³a siê jego powrotem.

� No i có¿ siê dalej sta³o?

� Ach, moja mamusiu! Bardzo siê �le sta³o, bo ta Urszulka umar³a. Ach, ¿eby mamusia

wiedzia³a, jak jej wszyscy w domu ¿a³owali, to strach! A najbardziej ojciec. Jak siad³ pod

swoj¹ lip¹, to tylko wzdycha³ i pisa³ �liczne pie�ni o swojej córeczce. Te pie�ni nazywa³y

siê� nazywa³y�

� Treny � podpowiedzia³a matka.

� Tak, mamuniu, treny. Ja czyta³am, ¿e te treny to najpiêkniejsze pie�ni ze wszystkich,

jakie napisa³ Jan Kochanowski. A kiedy siê tak smuci³, �ni mu siê raz, ¿e mu jego matka

przynios³a Urszulkê na rêku, bo Urszulka taka by³a jeszcze ma³a, ¿e j¹ mo¿na by³o na rêku

nosiæ, i ¿e widzi swoj¹ córeczkê tak �liczn¹ i weso³¹ jak nigdy jeszcze. Ucieszy³ siê bardzo,

a tu mu matka jego tak mówi: �Nie smuæ siê, mi³y Janie, bo twoja Urszuleczka ¿yje�.

� Tak jest � rzek³a mama. � ̄ yje i ¿yæ powinna w pamiêci wszystkich polskich dzieci.

� Wiêc ja, proszê mamusi, chcê, ¿eby siê moja lalka nazywa³a teraz Urszulka, i uszyjê jej

taki �letniczek pisany� i �paseczki z³ocone�, ¿eby do niej by³a podobna.

� A czy nie lepiej by³oby, Ma³gosiu, ¿eby� ty sama stara³a siê byæ podobn¹ do niej?

¯eby� by³a tak jak ona mi³¹ ojcu i matce, mi³¹ s³u¿bie i rodzeñstwu, cich¹, s³odk¹ i wed³ug si³

pomoc wszystkim nios¹c¹? Wszak¿e wszystkie dziewczynki polskie s¹ jakby siostry Urszulki.

Czemu¿ do niej podobne byæ nie maj¹?

Zamy�li³a siê Ma³gosia i rzek³a:

� No, to dobrze! Ja bêdê siê stara³a byæ do niej podobna. A mamunia nazwie mnie czasem

swoj¹ Urszulk¹?

Mama u�ciska³a Ma³gosiê. Ciekawa rzecz, jak te¿ Ma³gosia dotrzyma swojej obietnicy?
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CO KURTA ROBI£ W PODWÓRKU?

Pan Kurta mia³ w podwórku niema³o roboty; za du¿o nawet jak na psa o trzech tylko

nogach, bo czwart¹ ju¿ dawno postrada³ w jakiej� wojennej przeprawie.

Zaledwie z rana, pan Pietuch Pietusiñski, czerwony kogut z drugiego podwórka, krzykn¹³

mu przez p³ot: �Dzieñ dobry, s¹siedzie!� � zrywa³ siê zaraz Kurta, bieg³ do sionki i ³ap¹ we

drzwi skroba³, póki gospodyni po wodê z wiadrem nie wysz³a. Skaka³ wtedy ko³o niej pan

Kurta weso³o, bo wiedzia³, ¿e ta woda to na barszcz, na �niadanie, i ¿e jak siê gospodarze

najedz¹, to mu te¿ resztkê dadz¹.

Ale do tego �niadania to jeszcze daleko. Gospodyni wodê do chaty wnios³a, skopek

wyp³uka³a, wziê³a sto³ek i posz³a do obórki krowê doiæ. Pan Kurta wie, ¿e tam niepotrzebny,

móg³by jeszcze mleko wylaæ. Nie idzie wiêc do obórki, tylko siê uwija ko³o gospodarza, który

kosê na progu chaty klepie i wybiera siê kosiæ ³¹kê. S³onko wesz³o pogodnie, rosa a¿ pachnie

z pola, skowronki w powietrzu dzwoni¹ jak te dzwoneczki bo¿e.

Gospodarz rad z takiego z³otego dzionka, tylko sobie pogwizduje, a pan Kurta ogonem

macha i tak¿e siê raduje, choæ sam nie wie czego.

� Pamiêtaj, Kurta � mówi gospodarz � ¿eby� mi tu domu pilnowa³, jak gospodyni poniesie

w pole �niadanie albo i obiad. Niech ciê Bóg broni, ¿eby� tu jakiej szkody dopu�ci³, mia³by�

ze mn¹ sprawê!

Pan Kurta wie, ¿e sprawa z gospodarzem nie bardzo bezpieczna dla jego grzbietu, podwin¹³

tylko ogon i ³asi siê i naszczekuje z cicha, jakby mówi³: �Ju¿ tylko wy siê nie bójcie, gospodarzu,

ju¿ tu wszystko bêdzie dobrze�.

Wylecia³y z gniazda jaskó³ki na �wiat bo¿y, a z izby wyszed³ Maciu� i dalej¿e do Kurty.

� A mój Kurta! A moje psisko! A có¿e� ty w nocy robi³?

Tu mój Kurta opowiada jak umie, a wtem ju¿ gospodyni od doju wraca. Zaraz te¿ Maciu�

krajk¹ siê podpasuje, bierze w rêkê okrutne biczysko i krówkê na pole wygania. Za krow¹

pêdzi cielak zadar³szy ogona. Pan Kurta w skok za nim. Wiadome rzeczy, cielê g³upie,

w szkodê wpa�æ mo¿e, a i krowa te¿ rada skubn¹æ, co nie dla niej: rozsadê albo co. Wiêc

Maciu� biczem �miga, a Kurta zagania to od prawej, to od lewej strony, a¿ ich wszystko troje

szczê�liwie za wrota wyprawi³. Okrutnie siê przy tym naszczeka³ i zmêczy³, wiêc wpad³ do

chaty i siad³ sobie na dwóch ³apach przed kominem, gdzie gospodyni w³a�nie gotowa³a

�niadanie. Woda wre, kipi, mój Kurta tylko macha ogonem z uciechy; wtem ma³a Mary�

odecknê³a i zap³aka³a w ko³ysce. Pan Kurta niezmiernie lubi ma³¹ Marysiê, zrywa siê tedy od

komina i sztykut, sztykut, biegnie do k¹ta, gdzie ko³yska stoi, i ³eb na ni¹ zak³ada, i Marysin¹

buziê czerwonym jêzykiem li�nie raz i drugi. Jak tylko Mary� Kurtê zobaczy³a, zaraz siê

roz�mia³a; a tu ju¿ gospodyni barszcz dymi¹cy na miskê wylewa, dwojaki szykuje, jedne dla

gospodarza, drugie dla Maciusia; sama te¿ podjad³a, do reszty trochê wody dola³a i zawo³a³a:

� Na tu, Kurta na!

Pan Kurta nie da³ sobie tego dwa razy powtarzaæ. Bywa³ on zwykle przy dobrym apetycie,

a z rana to mu siê zdawa³o, ¿e by³by zjad³ ca³ego wo³u, naturalnie, gdyby tak by³... wilkiem.

Skoczy³ tedy do misy, ³eb w niej zanurzy³ i chlap, chlap, chlap, chlap; wychlapa³ wszystko do

czysta, a resztê dobrze wyliza³. Gospodyni tymczasem ma³¹ Marysiê nakarmi³a, umy³a, w³oski

jej zaczesa³a, koszulkê czyst¹ w³o¿y³a i posadzi³a j¹ na piasku przed cha³up¹.

A tu ju¿ kury gdacz¹ w komórce wypu�ciæ je trzeba; posz³a gospodyni do komórki

zobaczyæ, czy która kokoszka jajka nie znios³a. Zaledwie drzwi otworzy³a, wszystkie kury
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z okrutnym gdakaniem i trzepotem wylecia³y na podwórko, ponad g³ow¹, ponad p³otem,

gdzie! kto je tam dogoni! A mój Kurta za nimi! Kury gdacz¹, Kurta szczeka; niby to je zagania,

a jeszcze bardziej p³oszy, gospodyni krzyczy: � Kurta tu! Kurta na! Do nogi, Kurta! tu!

Wszystko na nic! Jak zacz¹³ goniæ jarzêbiat¹ kokoszkê, tak jej wyrwa³ dwa pióra z ogona

i dopiero wtedy siê uspokoi³ zgrzany, zziajany, z wywieszonym jêzykiem.

Wiêc go gospodyni raz i drugi przez ³eb trzepnê³a, ale niewiele, bo jej by³o pilno nie�æ

w pole �niadanie. Wziê³a dwojaki, Kurta za ni¹ mi³osiernie patrzy, rad by te¿ w pole razem...

Ale gospodyni nog¹ tupnê³a: � A le¿eæ! � wiêc siê zaraz przy Marysi po³o¿y³, bo wiedzia³,

¿e to jego rzecz dziecka pilnowaæ, kiedy starsi w polu.

Skrzypnê³a furtka, gospodyni wysz³a; Marysia w piasku grzebie siê jak ten wróbel,

a Kurta muchy ³apie, ale nic z³apaæ nie mo¿e. Co mu która mucha na nosie usi¹dzie, to on

k³ap! pyskiem, a moja mucha ju¿ gdzie... daleko...

A¿ mu siê to sprzykrzy³o, wiêc siê wyci¹gn¹³ i chrapn¹³ sobie. Tak chrapa³ ¿e nie s³ysza³

nawet, jak Marysia p³akaæ zaczê³a. P³acze Marysia, p³acze, a tu gospodyni do domu wraca.

Us³ysza³a g³os dziecka i z daleka ju¿ wo³a:

� Co ci to, Mary�, co? Cichoj, córeczko, cichoj!

Zerwa³ siê Kurta, jakby nigdy nic, i raduje siê a ogonem macha, i w oczy gospodyni

patrzy, w³a�nie jakby mówi³: � A to czysta bieda z tymi dzieæmi, proszê pani gospodyni! Co

siê tu tej Marysi i nie nabawi³em, nie naperswadowa³em, i to wszystko na nic! Ma¿e siê to,

ma¿e, sama nie wie czego.

A o tym, ¿e spa³ przez ten czas, to ani pi�nie.

Nakarmi³a gospodyni Marysiê, u�pi³a, ugotowa³a obiad, zjad³a, statki pomy³a, Kurcie te¿

zacierek z serwatk¹ da³a. Mój Kurta, jakby jeszcze nic dzi� w pysku nie mia³, chlap, chlap!

wychlapa³ i wyliza³ wszystko do czysta. Przygotowa³a gospodyni znów dwojaki i niesie

obiad w pole, a Kurcie przykazuje: � Pamiêtaj, Kurta, ¿eby� tu cha³upy pilnowa³. Niech rêka

boska broni, ¿eby siê tu co mia³o staæ!

Pan Kurta ogonem macha, podskakuje, zupe³nie jakby obiecywa³, ¿e wszystko bêdzie

dobrze, a kiedy gospodyni na skobelek izbê zamknê³a, po³o¿y³ siê na progu i warczy.

� Bêdê warcza³ � my�li sobie � to jak tu przyjdzie jaki dziad albo kto, to zaraz sobie

pomy�li: �To jakie� zjadliwe psisko�, i pójdzie dalej. Warczy wiêc i nogi pod siebie podkuli³,

¿eby nie by³o widaæ, ¿e ma tylko trzy, boby go siê mo¿e nie bali.

A tu s³onko przygrzewa silnie, a drog¹, co wóz przejedzie, to kurzawa taka powstaje, ¿e

strach. Z dala, z daleka s³ychaæ klepanie kos i stukot grabi, i g³os Maciusia, jak zawodzi na

pastwisku: �Dana, oj dana!�. I tak to wszystko jako� razem zmorzy³o pana Kurtê, ¿e warcza³

coraz ciszej, a¿ nareszcie westchn¹³, ogon pod siebie podwin¹³ i znów chrapn¹³.

A¿ tu furtka skrzyp... skrzyp... Wszed³ dziadek siwy, ¿ebrz¹cy, z sakwami na plecach

i koszturem w rêce. Wszed³ i od furtki zaraz siê odzywa: �Niech bêdzie pochwalony!� � a mój

Kurta jak nie skoczy, jak siê na dziadka nie porwie, jak nie zacznie ujadaæ : ham! ham! ham!

ham! a¿ ochryp³. A co go najbardziej gniewa³o, to, ¿e dziadek nic sobie jako� z tego szczekania

nie robi, tylko siê z wolna koszturem opêdza, a pacierz sobie mówi. Ju¿ g³osu z siebie Kurta

dobyæ nie móg³, tak siê zmordowa³, kiedy gospodyni nareszcie wróci³a z pola. Jak zobaczy³a

dziadka, tak zaraz na Kurtê: � A cicho! a le¿eæ! do nogi! a nie rusz!

Uspokoi³ siê te¿ Kurta nieco i pod próg le¿eæ poszed³. Ale co spojrza³ na dziada, to siê

w nim jeszcze gotowa³o ze z³o�ci, i coraz to warkn¹³ i zêby pokaza³.

Le¿y sobie mój Kurta i zêby pokazuje, a¿ tu wieprzak wyrwa³ siê z chlewka. Gospodyni za

nim: � A do chlewa! a do chlewa! a ciu!
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Zerwa³ siê i Kurta i dalej za wieprzkiem; co prawda, nie bardzo mu siê chcia³o tak uganiaæ,

bo siê z tym dziadem okrutnie zmordowa³, ale ba³ siê gospodyni. Mog³aby mu kartofli na

wieczór nie daæ i dopiero by by³o !

A gospodyni, jak na z³o�æ, wo³a : � Hu� go, Kurta! � niby tego wieprzka, a mój wieprzak

w ogród. Kurta za nim, tylko smyrgn¹³ przez p³ot. Zalecia³ z prawej strony, wieprzak w lewo;

zalecia³ z lewej, wieprzak w prawo. Oj, namêczy³ siê niema³o, zanim go nareszcie przy pomocy

gospodyni z ogrodu wyp³oszy³ i do chlewka zapêdzi³.

Dopad³ potem do studni i z koryta wody siê napi³, a potem pod grusz¹, co na podwórku

ros³a, na trawê siê rzuci³ i dysza³, wywiesiwszy jêzyk.

W³a�nie i s³oñce zni¿aæ siê poczê³o. Od pastwisk, od boru s³ychaæ by³o klaskanie biczów

i poryk wracaj¹cego byd³a, gospodyni nawo³ywa³a swoje kokosze na grzêdê, wieprzak krz¹ka³

przy pe³nym korycie, a siwy dym ulatywa³ z bia³ego komina, bo ju¿ siê warzy³a wieczerza.

S³ucha³ tego i patrzy³ na to Kurta, bij¹c lekko ogonem o ziemiê, a¿ gdy us³ysza³ Maciusiowe

granie na fujarce, skoczy³, ¿eby mu pomóc zapêdziæ krówkê do obory. A nie tak krowê, jak

cielê, bo krówka zawsze sama do obory sz³a, a cielêciu to siê coraz zachciewa³o gdzie� bie¿eæ.

Wiêc Maciu� za nim, za Maciusiem Kurta, a cielê bryka! Byliby tak w kó³ko do pó³nocka

biegali; ale ¿e gospodarz nadszed³ z kos¹ na ramieniu i cielêciu drogê zast¹pi³, wiêc je ju¿

potem ³atwo Maciu� do obórki nawróci³.

Gospodarzowi od dziennej roboty na skwarze s³onecznym a¿ koszula do pleców przylgnê³a,

a pot mu na czole sta³, jakoby rosa. Siad³ te¿ ciê¿ko na ³awie przed chat¹, a ko³o siebie opar³

kosê, b³yszcz¹c¹ jak srebro. Nim gospodyni misê z ziemniakami i z mlekiem kwa�nym wynios³a,

poklepa³ Kurtê po ³bie, a widz¹c, ¿e wszystko w porz¹dku, rzek³: � Dobre psisko! Dobre

psisko!

Uradowa³ siê Kurta z tej pochwa³y, a¿ zaskomla³ z uciechy, a kiedy wreszcie ogieñ w izbie

zgas³ i wszystko siê uciszy³o, on zasiad³ przed progiem i patrzy³ doko³a, pilnuj¹c chaty

swoich gospodarzy.

Gwiazdy ju¿ wesz³y i ksiê¿yc b³ysn¹³, a Kurta przez sen jeszcze poszczekiwa³ i mrucza³, jak

na wiernego stró¿a przysta³o.
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FRANEK

A co tam za ha³as?

� To Franek wrzeszczy!

� Có¿ mu siê sta³o?

� A nic. Tak, z rozpusty!

� A kto tê szybê wybi³?

� To Franek kamieniem cisn¹³.

� A kot czego tak miauczy?

� Franek go poturbowa³ !

� Có¿ to za urwis spod ciemnej gwiazdy! A to biæ, a kija nie zdejmowaæ z niego!...

I nic innego nie by³o s³ychaæ w ca³ej kamienicy o tym Franku, tylko takie mowy.

Tak siê ten ch³opak wszystkim da³ we znaki!

Raz konewkê praczce chwyci³, w kot schowa³. Praczka chodzi, lamentuje, wymy�la,

a Franek patrzy i �mieje siê jej w ¿ywe oczy.

� Franek � mówi praczka � ty pewno wiesz, gdzie moja konewka !

� Ja? Sk¹d bym wiedzia³!

� Bo� j¹ schowa³!

� Ja j¹ schowa³? Widzieli�cie, jakem j¹ chowa³?

I tak siê nastawi³, jakby mówi³ najprawdziwsz¹ prawdê.

Praczka do izby, a Franek po konewkê i na drodze j¹ stawia. Praczka wychodzi, patrzy

� jest konewka!

� W imiê Ojca i Syna! A toæ konewka! A takem nagl¹da³a i nie by³o! Czy tuman jaki, czy co?

A Franek a¿ siê za boki bierze i pok³ada od �miechu.

Innym razem patrzy, wyleguje siê pudel panny Gertrudy na okuie od podwórza na dole.

A taki t³usty! Muchy mu chodz¹ po nosie, a on nawet ³ap¹ nie ruszy.

Ogromny pieszczoch z tego pudla, na samych ³akotkach chowany. Frankowi ju¿ psota

przysz³a do g³owy: próbuje rêk¹ dostaæ i w ogon go uszczypn¹æ, ale za wysoko. Wtem

nawija siê kot maglarki. Ten kot jest tak¿e faworytem i tak¿e tak samo prawie t³usty jak pudel

panny Gertrudy. Spostrzeg³szy kota Franek chwyta go za przednie ³apy, buja przez chwilê dla

lepszego rozmachu, po czym bêc ! � kotem o pudla.

Naraz powsta³ wrzask i pisk, ¿e opowiedzieæ trudnó! Kot by³ pewny, ¿e to pudel go

napad³, broni³ siê tedy zêbami i pazurami. Pudel rozumial, ¿e to kocia sprawka, a nie mog¹c

napastnikowi daæ rady, wrzeszcza³ wniebog³osy. Wkrótce ukazaly siê w oknach w³a�cicielki

bij¹cych siê ulubieñców. Panna Gertruda chwyci³a kota za kark i przy³o¿y³a mu parê klapsów.

� A masz! A masz!...

� Proszê nie biæ mego kota! � wo³a³a maglarka. � Proszê go zaraz pu�ciæ!

� A, to pani kot?... Dobrze, ¿e wiem! Pieska mego w mieszkaniu moim napad³! Mo¿e jest

w�ciek³y!

� Co?... Mój kot w�ciek³y? To chyba ten szkaradny pudel pani jest w�ciek³y!

� Mój pudel szkaradny?... Jak pani mo¿e tak siê o moim Filonku wyra¿aæ?

I zaczê³y siê wymówki coraz g³o�niejsze, a Franek a¿ siê tarza ze �miechu. Taki by³ ten

ch³opak z³o�liwy i psotny!

Na wo³owej skórze nie spisa³by wszystkich jego sprawek.

Ojciec, jak ojciec, ma³o w domu siedzia³: to wodê nosi³, to ulicê zamiata³, to �nieg wygarnia³,

niewiele móg³ wdawaæ siê w te rzeczy. Ale co ta matka przesz³a z tym ch³opakiem, to strach!
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Kocha³ j¹, bo kocha³; ale có¿, kiedy jednej chwili nie usiedzia³ spokojnie! Dnia nie by³o, ¿eby

piek³a jakiego nie zrobil. A jak ubranie dar³! Nastarczyæ mu nie mo¿na by³o. Ledwo mu

matczysko uszy³o koszulinê albo i kurteczkê, ju¿ z niej w tydzieñ szmaty!

� A czy siê te¿ pali na tobie, ch³opcze! � wo³a³a matka za³amuj¹c rêce. � A có¿ z ciebie

za ³achmaniarz, ¿e tak drzesz ten przyodziewek? Czy ty my�lisz, ¿e ojcu, matce z nieba kapie?

To ty nie wiesz, ¿e ciê¿ko, ¿e ka¿dy grosz trudny, ¿e dobrze siê trza napracowaæ, nim siê co

kupi? Gdzie¿e� to tak rozdar³ ten rêkaw?

� Mamuniu z³ocista, ja sam nie wiem ! Tak siê oto rozdar³o...

� Nie wiesz? Ty nie wiesz?... A kto po drzewach ³azi, jak nie ty? Patrzcie, ludzie! Koszula

taka jeszcze dobra, co z rêkawami porobi³! Aj, ch³opaku, ch³opaku! Gdzie ty sumienie masz?...

A toæ ty nas ze wszystkim zmarnujesz!

� Mamuchno z³ota, ja siê ju¿ poprawiê!

� Poprawisz ty siê, wisusie, poprawisz! Z pieca na ³eb! Ju¿ ja znam twoj¹ poprawê! Co

dzieñ obiecujesz, a zawsze to samo!

I prawda! Co siê ten ch³opak nie naca³owa³ matki, co siê nie naobiecywa³, ¿e ju¿ bêdzie

³epszy � wszystko na nic. Ledwo przez próg przejdzie ju¿ mu w g³owie nowa psota, nowa

awantura. Ojciec mo¿e by temu i da³ rady, bo mia³ porz¹dny pasek rzemienny, co nim opasywa³

ko¿uch. Ale matczysko nie skar¿y³o siê nigdy. Jeden tylko by³, wiêc jak mog³a, tak zabiega³a.

Po³ata, wypierze, wyburczy, no i tak sz³o, a poprawy ¿adnej nie by³o.

Ale i jej by³o coraz trudniej i tylko rêce za³amywa³a my�l¹c, co z tego ch³opaka bêdzie?

Kuma i s¹siadka, Paw³owa, nieraz z ni¹ o tym radzi³a.

� Moja kumo z³ota! � mawia³a stró¿ka. � Co z mego urwisa wyro�nie, to ja nie wiem!

A kuma na pociechê:

� Co ma byæ, szubienicznik, i tyle!

A¿ raz umar³a w tej kamienicy uboga wyrobnica, wdowa � i zostawi³a sierotkê, ma³ego

Karolka, co jeszcze roku nie mia³. Z³o¿yli siê ludzie na trumnê, na pogrzeb, bo tam grosza u tej

wdowy ze �wiec¹ by nie znalaz³, pochowali; ale kiedy przysz³o o sierocie radziæ, co z nim

pocz¹æ, ka¿dy westchn¹³ tylko.

� Ja sama czworo mam! � mówi³a jedna z kobiet.

� U nas te¿ bieda a¿ piszczy! � mówi³a druga.

� ̄ eby tak wiêkszy, tobym wziê³a � mówi³a trzecia. � Pos³u¿y³by, zako³ysa³by mego

Ja�ka. Ale có¿! To¿ to i piastowaæ by jeszcze trzeba!

Wiêc kiedy tak stoj¹ i radz¹, Franek matkê w rêkê ca³uje i prosi:

� Mamuchno z³ota! We�my tego Karolka!

� Co ci w g³owie?... Ja na ciebic, ty urwisic, nastarczyæ nie mogê, a bêdê jeszcze obce

bra³a?...

Ale Franek nie ustawa³ molestowaæ matki:

� Mamuchno z³ota! Mamuchno jedyna! On taki biedny! Taki ma³y! Tak tam piszczy jak

ten wróbelek!

Matka broni³a siê, jak mog³a.

� Daj mi ty spokój i z twoim Karolkiem! Do�æ ja z tob¹ jedynym mam biedy!

Franek siê wyprostowa³ zab³ys³y mu oczy.

� Mamo! � zawo³a³ bij¹c siê ku³akiem w podart¹ kamizelczynê. � S³owo honoru mamie

dajê, ¿e jak mama Karolka we�mie, to ja siê poprawiê. No, ju¿ ja mamie powiadam! Ma mama

moje s³owo! Jak ja siê nie poprawiê � tom kiep!

Jeszcze siê w piersi bi³, kiedy wszed³ ojciec i postawiwszy w k¹cie miot³ê rzek³:
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� A wiesz, matka, ¿e ja bym tego tam b¹ka, tê sierotê ze suterny, wzi¹³...

A Franek buch ojcu do nóg.

� Tatuñciu z³ocisty! Tatuñciu serdeczny, jedyny!...

� A tobie co, ch³opaku? � pyta ojciec.

Ale Franka w stajni ju¿ nie by³o. Ale Franka ju¿ w stancji nie by³o. Jak iskra prysn¹³ do

suteren, dzieciaka na rêce porwa³ i przyniós³.

Od tego dnia trudno by³o poznaæ, co siê z Frankiem sta³o. Jeszcze szaro, on ju¿ siê

zrywa patrzeæ, czy Karolek okryty, a je¿eli �pi, to czy mu nie zimno. Da matka �niadanie albo

obiad, to go nie tknie sam, póki nie nakarmi Karolka. To myje ch³opaczynê, to go czesze, to

go piastuje, hu�ta, piosneczki mu �piewa, to go chodziæ uczy, to si¹dzie z nim sobie pod

s³oñce aa progu i opowiada mu Bóg wie co, to mu latawca z deszczu³ek i papieru klei...

Matka a¿ w g³owê zachodzi.

� Moja kumo! � mówi do s¹siadki. � Ten ch³opak, to jakby mi go kto przemieni³, taki

teraz spokojny, taki dobry!

A kuma:

� Ej! Nie dowierzaæ! Nic dowierzaæ! Nied³ugo to tego bêdzie!

A nieprawda! Czas mija³, a Franek jakby nie ten, jakby go miodem smarowa³, taki posiuszy,

taki uleg³y, taki cichy.

Dziwi¹ siê wszyscy w ciomu, a¿ g³owami krêc¹.

Nikt ju¿ szyb po sieniach nie wybija, nikt nie dudo piêtami po schodach, konewkê gdzie

postawi³y, tam dostoi. A¿ mi³o! Kot z pudlem nawet ju¿ siê nie bij¹. A matka tylko rêce sk³ada,

a Bogu dziêkuje.

Nawet koszule Franek przestat drzeæ; a kiedy mu matka nowe sprawiæ chcia³a:

� I... nie, mamuchao! � mówi. � Jeszcze mi te stare wy³atajcie! A te nowe to niechby ju¿

na Karolka sz³y. Z mojej jednej dwie by mia³.

Sam siê te¿ czesa³, my³, matczyne stare trzewiki, co mu je da³a, porz¹dnie sobie na

nogach wi¹za³, z³ego s³owa nikt od niego nie us³ysza³.

� A czy ciê te¿ Pan Jezus natchn¹³ z tym sieroty! � mówi³a matka do mê¿a. � Ten nasz

ch³opak to siê tak ze wszystkim odmieni³, taki siê akuratny zrobi³, ¿e to daleko szukaæ takiego!

� Dusza, nie ch³opak! � mówi³y o nim kobiety z podwórka.

Ju¿ nawet nikt go �stró¿akiem� nie nazywa³. Wszyscy mu grzecznie mówili: Franu�,

Franseczek!

Tak by³o ci¹gle.

A¿ raz, w pól roku mo¿e, siedzi ojciec przed kominem i fajkê pali, a Franek... puc go

w rêkê!

� Có¿ tam nowego? � pyta stró¿.

� Ja bym tatuñcia prosi³, ¿eby mnie na ksi¹¿ce uczyæ kaza³, tobym potem, jak bêdê

m¹dry, Karolka te¿ uczyæ móg³!

Zab³ys³y na to ojcu ³zy w oku i matka prêdko twarz fartuchem otar³a, a nazajutrz Franek,

uspiwszy swego wychowañca, zasiad³ nad... elementarzem.

Ciekawa rzecz, jak mu tez to pójdzie!...



137

O JANKU WÊDROWNICZKU

KARTKA WSTÊPNA

Oto tu przed wami stoi

Podró¿niczek, Janek ma³y,

Co siê wprawdzie boæka boi,

Lecz jest zreszt¹ bardzo �mia³y!

Zuch ten dziwne mia³ przygody,

O których tu bêdzie mowa;

Raz to nawet wpad³ do wody...

Ale teraz sza... ni s³owa!...

Kto tu przy mnie grzecznie siêdzie,

Nosek czysty, uszki w górê,

Ten o wszystkim wiedzieæ bêdzie,

Pozna ca³¹ awanturê!

Od ok³adki do ok³adki

Nic, tylko o Janku mowa:

Gdzie, co, jakie mia³ przypadki �

Ale teraz sza... ni s³owa!
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JANEK WYBIERA SIÊ W DROGÊ

�O, jak �licznie tam daleko.

Pod tym lasem, nad t¹ rzek¹!

Jak siê s³onko w wodzie z³oci!

Co tam w ³¹kach jest stokroci,

Co tam zbo¿a, co tam chat,

Jak szeroki, piêkny �wiat!�

Tak w pogodny letni ranek

Duma³ sobie ma³y Janek,

Wystawiwszy g³ówkê p³ow¹

A¿ za furtkê ogrodow¹,

Gdzie w oddali widaæ het

Wstêgê rzeki, wzgórza grzbiet.

Naraz krzyknie: �Wiem, co zrobiê!

Chleba w torbê wezmê sobie,

Ani mamie, ani komu

Nic nie powiem w ca³ym domu

I daleko pójdê w �wiat,

Bom nie baba, ale chwat!�
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SPOTKANIE Z BOÆKIEM

O, jak mi³o! O, jak b³ogo

W �liczny ranek i�æ tak drog¹!

Lec¹ ptaszki i �wiergoc¹:

�Gdzie to, Janku? Gdzie to? Po co?�

Janek podpar³ siê pod boki:

�Idê � mówi � w �wiat szeroki�.

Po pióreczku mu rzuci³y:

�Id�¿e z Bogiem, Janku mi³y!�

Tak weso³o i bez szkody

Zaszed³ Janek a¿ do wody.

A wtem widzi, stoj¹c sobie:

Bocian trzyma rybkê w dziobie,

Na czerwonej wsparty nodze!

Zadziwi³ siê Janek srodze,

G³ówk¹ krêci i powiada :

�To jegomo�æ rybki jada?

A tom ja nie wiedzia³ o tem !�

Otwar³ bocian dziób z klekotem...

A¿ tu nagle zwinna, chybka,

Plusk do wody moja rybka!

Janek roz�mia³ siê serdecznie:

�Tak to ³adnie? Tak to grzecznie?

Masz tu dosyæ ¿abek w b³ocie.

Po co ³owisz w rzece p³ocie?

B¹d� zdrów, boæku! Nie mam czasu!

Widzisz, idê tam, do lasu!

Lecz gdy têdy wracaæ bêdê,

Przyjdê znowu na gawêdê !�
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ZA KASINYM P£OTEM

�mia³o Janek naprzód rusza

Miêdzy trawy, miêdzy zbo¿e,

Ale gdy w nie wszed³, niebo¿ê,

Tylko czubek kapelusza

Miga siê na obie strony

Nihv wielki mak czerwony.

Nie traci nasz Janek miny,

Choæ go jêczmieñ k³u³ w¹saty,

A¿ siê dobi³ do dro¿yny

Do Kasinej prosto chaty.

I za p³otem co siê dzieje?

Kury gdacz¹, kogut pieje.

Spojrzy Janek � p³ot by³ niski �

Kasia twaróg zjada z miski

I po trosze go oddziela

Dla kogutka przyjaciela;

Na co kaczka wraz z kokosz¹

Srogi lament w niebo wznosz¹.

�Tak wrzaskliwa ta ho³ota!�

Patrzy Kasia... Ja� u p³ota.

�Gdzie to panicz tak wêdruje,

Trawkê z rosy wydeptuje?�

Janek uj¹³ siê pod boki :

�Idê sobie w �wiat szeroki,

Tylko nie wiem. gdzie tu droga?�

Na to Kasia: �O dlaboga!

W �wiat?... To het tam, gdzie za borem

S³onko idzie spaæ wieczorem,

A ró¿an¹ mu po�ciel¹

Z³ote zorze na noc �ciel¹ !

Niech¿e panicz idzie miedz¹,

To pastuszki dopowiedz¹!�
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DARY I PRZEMOWA PANI MARCINOWEJ

Ej, ty drogo, wiejska drogo,

Nie ob³¹kasz ty nikogo,

Lecz kwietnymi wiedziesz �lady

Miêdzy chaty, miêdzy sady,

Tam, gdzie pani Marcinowa

Najpiêkniejsze jab³ka chowa

Razem z marchwi¹ na straganie!

Kto ma grosik, ten dostanie.

Janek nie mia³ nic w kieszeni,

Wiêc siê tylko zarumieni...

A wtem pani Marcinowa

Te do niego rzecze s³owa:

�Co tak panicz biega samy

I bez taty, i bez mamy?�

Janek siê za uszkiem skrobie:

�Bo to ja w �wiat idê sobie!�...

�W imiê Ojca, Syna, Ducha!

Czy ja s³yszê, czym te¿ g³ucha?

W �wiat?... Taki ci dzieciuch ma³y,

¯eby wróble go zdzioba³y?...

Widzieli�cie wy pajaca?...

Niech siê panicz zaraz wraca!

Ot, na drogê trzy jab³uszka,

A do tego piêkna gruszka!�

Wtem go³¹bki: �Grrochu! Grrochu!

Wracaj zaraz, ty pieszczochu!�

Janek wróciæ obiecuje.

Zdj¹³ kapelusz i dziêkuje.
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OWIECZKI

Niedaleko ponad rzek¹ �

Na wsi wszystko niedaleko �

Spotka³ ma³y nasz wêdrowiec

Pas¹ce siê stadko owiec.

Z siw¹ we³n¹ owca stara,

Dwóch baranków �liczna para

I jagni¹tko co niebo¿ê

Jeszcze samo staæ nie mo¿e!

Owce pas³a Zo�ka ma³a,

Co ju¿ dawno Janka zna³a,

Wiêc przemówi: �Je�li ³aska.

Niech baranki Ja� pog³aska!

Niech siê wcale Ja� nie boi!

To jest Burek, co tu stoi�.

�A nie gryzie, jak przyj�æ blisko?�

�Ej, nie! To jest dobre psisko!�

�A owieczka nie uciecze?�

�Nie, ³askawa!� � Zo�ka rzecze.

�Ba�!... Baziuchna! � wo³a Janek. �

Przyjd�¿e kiedy choæ na ganek,

To jagni¹tku narwê trawki

I poka¿ê ci zabawki!�
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DO M£YNA

W�ród topoli, spoza wzgórza

Dach ko�ció³ka siê wynurza,

Przy nim wiatrak na wy�cigi

Z wiatrem krêci cztery �migi,

A m³ynarczyk Wojtu� jedzie

Na osie³ku tu¿ na przedzie.

Wojtu� grzeczny by³ ch³opczyna;

Zszed³ na ziemiê i zaprasza:

�Paniczyku, wst¹p do m³yna!

Ze skwarkami bêdzie kasza!�

Jankowi siê �miej¹ oczy;

Do osie³ka ¿wawo skoczy.

Wojtu� rzecze: �Ja podsadzê

I panicza poprowadzê...

Dalej! �mia³o! Hop! Do góry!�

�A nie zrzuci mnie pan Bury?�

Janek g³aszcze k³apoucha,

Piêtkami siê trzyma brzucha.

�Lepszy osie³ do podró¿y

Ni�li koñ, bo koñ za du¿y!�
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�GDYBYM MIA£ PIÓRKA�

Ju¿ s³oneczko na pó³ nieba,

Ju¿ i pora do obiadu:

Z Jankowego w torbie chleba

Dawno nie ma ani �ladu;

Ch³opcu têskno do mamusi!

Wtem go nowy widok skusi:

Na urwistej stromej górze

Kwitn¹ dzwonki, dzikie ró¿e.

Macierzanka siê roz�ciela,

Pe³no kwiecia, pe³no ziela,

Jak to w letniej bywa dobie.

�Bukiet dla mamusi zrobiê!� �

Wo³a Janek i w zapale

Po omszonej pnie siê skale.

Wej�æ � to nic, lecz zej�æ � to sztuka!

Darmo Janek �cie¿ki szuka,

Wszêdzie stromo, wszêdzie �lisko,

Ot, zwyczajnie, jak urwisko!

Ju¿ i p³akaæ zacz¹³ nieco,

A wtem patrzy, ptaszki lec¹.

�Oj, gdybym mia³ piórka wasze,

Oj, gdybym mia³ skrzyd³a ptasze!

Tobym lata³ pod ob³oki,

Jak �wiat d³ugi i szeroki!�

Na to ptaszki: �Skakaj �mia³o!�

Hop!... I jako� siê uda³o!
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SPOTKANIE Z FILUSIEM

�Ej, czy to nie Filu� czasem? �

Mówi Janek, krêc¹c bródk¹. �

Co tam szczeka tak pod lasem,

Przed dró�nika siedz¹c budk¹?

Filu�! Filu�! Pójd� tu, psisko!�

Biegnie pudel, ju¿ jest blisko,

I ogonkiem ra�no krêci

Na przyjazny znak pamiêci.

Filu� umia³ ró¿ne sztuki

(Dró¿nik ³o¿y³ na nauki),

Wiêc figielki wnet zaczyna.

A ucieszny by³ to psina! �

�Wiesz co? Bawmy siê w ¿o³nierze!� �

Wo³a Janek, ga³¹� bierze,

A pudlowi drug¹ daje,

Na dwóch ³apach Filu� staje.

�Stój!... Formuj siê!... Broñ do nogi!

Oczy w lewo!... Uszy w prawo!...

Marsz!�... Zajêci t¹ zabaw¹,

Maszeruj¹ kawa³ drogi.
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NA £ODZI

Wtem na biedê sw¹ spotyka

Janek ch³opców od dró¿nika.

Stach i Pietrek to mi chwaty!

Na grzbiecinie dziury, ³aty,

W kapeluszu, z go³¹ g³ow¹,

Deszcz czy s³ota, wszystko zdrowo!

Wyrwawszy siê ojcu z budki

Powsiadali, ot, do ³ódki

I na Janka ju¿ z daleka

Krzycz¹: �Siadaæ!... Okrêt czeka!�

�Gdzie p³yniecie?� �A na morze!

�wiêty Bo¿e nie pomo¿e!�

Skoczy³ Janek; nie ma wios³a...

Sama woda ³ód� ponios³a.

Patrz¹ ch³opcy zachwyceni,

Jak siê w wodzie rybka mieni,

Jak skrzelkami ¿wawo pluska,

To siê w s³oñcu �wieci ³uska,

To siê skrzy jak modra prêga...

Janek chciwie r¹czk¹ siêga,

Gdy wtem... nagle siê przechyli

I... chlup w wodê w jednej chwili!

G³ówka na dó³, nó¿ki w górê.

Macie¿ teraz awanturê!

�Gwa³tu! Rety!� � krzycz¹ dzieci,

A¿ brat starszy, Józiek, leci,

Co na brzegu siedzia³ z wêdk¹,

I wyci¹gn¹³ Janka prêdko.

Co tam by³o krzyku, wrzasku.

W w³oskach szlamu, w buzi piasku,

Na wo³owej skórze o tym

Pisaæ by mi piórkiem z³otym!
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U DRÓ¯NIKA W CHACIE

Jak mysz mokry, jak chrzan krzywy

Idzie Janek nieszczê�liwy

Do dró¿nika bliskiej chaty.

A z nim Józiek i dwa chwaty.

Kla�nie w rêce dró¿nikowa:

�A niech ciê Pan Jezus chowa!

To� siê spluska³, paniczyku.

A¿ do ko�ci, a¿ do szpiku!�

Jankowi siê buzia trzêsie,

Jasna ³ezka dr¿y na rzêsie,

Chcia³by mówiæ, lecz niebo¿ê

W z¹bki szczêka i nie mo¿e.

Gospodyni odzie¿ �ci¹ga

I zawiesza j¹ u dr¹ga.

�Daj no, Anto�, kamizelê.

Co j¹ nosisz na niedzielê!

A ty Mary�, zgrzej ziemniaki,

Kiedy trafi³ siê go�æ taki!�

Wysuszyli, wyczesali.

Ziemniaków mu miskê dali:

Janek wiele siê nie pyta,

Kraje no¿em, je, i kwita!

Tak zajêty t¹ potraw¹,

¯e nó¿ w lewo, grabki w prawo.

Rozweseli³ siê za sto³em.

Obsiad³y go dzieci ko³em:

Siedzia³yby do wieczora,

Na panicza patrz¹c z dwora.

Ale matka rzecze: �Dzieci!

Czas nie stoi, tylko leci.

A my pró¿no tu gadamy

Gdzie¿ paniczyk?� � �Ja do mamy!�

�No, to nie trza traciæ czasu!�

�My z paniczem a¿ do lasu �

Krzykn¹ dzieci � pójdziem radzi!�

Poszli. Niech ich Bóg prowadzi!
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W LESIE

Jak¿e w lesie i�æ �cie¿yn¹,

Jak¿e patrzeæ prostej dró¿ki,

Gdy za kwiatkiem, za malin¹

Ci¹gn¹ w gêstwê same nó¿ki?

Tu poziomka, tam sasanek,

Tu wiewiórka, tam motylek:

Nie minê³o kilka chwilek

I zab³¹ka³ siê nasz Janek!

Co tu robiæ? Strach! Doko³a

Co� tam szepce, wzdycha, wo³a...

Coraz ciemniej w le�nej g³uszy,

Coraz trwo¿niej w Janka duszy.

Po ga³êziach siê ³opoc¹

Sowy, co to widz¹ noc¹,

W wielkiej dziupli puchacz siedzi,

¯ó³tym okiem Janka �ledzi,

A nietoperz skrzyd³em bije.

Janek w strachu, ledwie ¿yje,

Jak m³ot serce mu ko³acze.

Idzie lasem, idzie, p³acze.

�Mamo! � wo³a. � Mamo!...� Ale

Nikt go tu nie s³yszy wcale.

A¿, zmêczony, pad³ pod sosn¹,

Gdzie przeró¿ne grzyby rosn¹,

I z ciê¿kiego zasn¹³ p³aczu.

�pij¿e z Bogiem, mój tu³aczu!

A tymczasem w domu trwoga:

�Gdzie to Janek? O, dlaboga!�

Szukaj¹ go wierni s³udzy,

Jedni w domu, w polu drudzy,

Patrz¹ nawet i w studzience...

Za³amuje mama rêce.

Ale Azor (zmy�lne psisko!)

Nos przy ziemi trzyma blisko

I nie trac¹c wiele czasu

Tropem bie¿y a¿ do lasu,

Gdzie poczciwe, dobre zwierzê

Znalaz³ Janka; siad³ i strze¿e.
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POWRÓT

Jak weso³e przebudzenie!

Janek oczom swym nie wierzy.

Znik³y strachy, znik³y cienie,

A tu¿ przy nim Azor le¿y!

Skoczy ch³opiec: �Moje psisko!�

Obj¹³ wy¿³a, ³eb mu g³adzi.

Azor idzie przed nim blisko

I do domu wprost prowadzi.

O, jak mi³o! O, jak b³ogo

Ujrzeæ znów zagrodê drog¹

I swój domek ukochany,

I te stare, lube �ciany !

W zachodowych zórz jasno�ci

Widzi mama mi³ych go�ci

I wyci¹ga rêce z ganku.

�Janku � wo³a � drogi Janku!

Gdzie� ty chodzi³? Gdzie� by³, dzieciê?�

�A w szerokim, mamo, �wiecie!�

I w objêcia mamie pada,

I sw¹ podró¿ opowiada:

Co mia³ przygód, co mia³ strachu,

Jak gdzie by³o tam!...

A z dachu

Go³¹beczki to s³ysza³y

I mnie wszystko powiedzia³y!...
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Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
38-460 Jedlicze, tel./fax +48 (0-13) 435 20 13

Na Muzeum sk³ada siê Dworek z XVIII w., przebudowany z koñcem XIX w., oraz

zabytkowy park o powierzchni ponad 3 ha. Stanowi¹ one dar narodowy, przekazany
Marii Konopnickiej w 1903 r. z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej. W 1991 r.

oddano do u¿ytku budynek Lamusa (dawniej spichlerza), w którym mie�ci siê czê�æ

ekspozycji.

Wystawy sta³e: DWOREK  MARII  KONOPNICKIEJ: wystawa pn.: Kolekcja Darów
Jubileuszowych oraz ekspozycja wnêtrz historycznych z czasów poetki; BUDYNEK

LAMUSA: ekspozycja biograficzno-literacka po�wiêcona twórczo�ci Marii Konop-

nickiej pn.: Polecia³y pie�ni moje.

Wystawy czasowe o ró¿nej tematyce urz¹dza siê w budynku Lamusa i udostêpnia

publiczno�ci po zwiedzeniu ekspozycji literackiej.

Muzeum czynne:
od wtorku do niedzieli w godz. od 10:00 do 15:00, w poniedzia³ki nieczynne

Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwa³kach
Oddzia³ Muzeum Okrêgowego
ul. Tadeusza Ko�ciuszki 31

16-400 Suwa³ki

tel. (0-87) 566-41-33

Muzeum mie�ci siê w zabytkowym budynku przy g³ównej ulicy miasta, wzniesionym

w latach 1826�1827, w którym 23 maja 1842 roku urodzi³a siê i spêdzi³a siedem lat

dzieciñstwa Maria Konopnicka z Wasi³owskich. Powsta³o z inicjatywy Stowarzysze-

nia Spo³eczno-Kulturalnego �Suwalszczyzna� w 1973 roku jako filia Muzeum Ziemi
Suwalskiej; od 1975 roku jest oddzia³em suwalskiego Muzeum Okrêgowego. W mu-

zeum prezentowana jest sta³a wystawa biograficzno-literacka pn. �Maria Konopnicka

1842�1910. Za zamkniêtymi drzwiami czasu�. W pierwszej jej czê�ci przedstawiono

przede wszystkim biografiê Marii Konopnickiej, w drugiej  wybrane zagadnienia, istot-

ne w dziele pisarki. Ide¹ spajaj¹c¹ ekspozycjê jest pojêcie domu jako przestrzeni mi-
tycznej, wyra¿aj¹cego zarówno do�wiadczenia indywidualne (dom jako miejsce uro-

dzenia, rodzina, ognisko domowe), jak i do�wiadczenia zbiorowe (dom jako ojczy-

zna), a tak¿e dom jako uniwersalny system warto�ci.

Muzeum czynne:
codziennie w godz. 8–16 (w soboty, niedziele i �wiêta w godz. 9�17)

oprócz poniedzia³ków i dni po�wi¹tecznych
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