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I

Chaty rzêdem na piaszczystych wzgórkach;
Za chatami krêpy sad wiœniowy;
Wierzby siwe poschyla³y g³owy
Przy stodo³ach, przy niskich obórkach.

P³ot siê wali; pio³un na podwórkach;
Tu r¿¹ konie, rycz¹ chude krowy,
Tam siê zwija dziewek wieniec zdrowy
W kraœnych chustkach, w koralowych sznurkach.

Szare chaty! nêdzne ch³opskie chaty!
Jak siê z wami zros³o moje ¿ycie,
Jak wy, proste, jak wy, bez rozkoszy...

Dziœ wy dla mnie wspomnieñ skarb bogaty,
Ale wspomnieñ, co ³zawi¹ obficie Hej! czy przyjdzie czas, co ³zy te sp³oszy?!...

II

Tam, za wiosk¹ - weŸ, Ojcze nasz, dziêki! Jak pszeniczne ko³ysz¹ siê ³awy!
¯yto, jêczmieñ i owies z³otawy
Jak zginaj¹ ziarniste swe pêki!
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Wiatr od pola siê rozgra³ - czy¿ w jêki? Z dróg siê mgliste podnosz¹ kurzawy;
Nad drogami, œród pokrzyw i trawy,
Skrzypi¹ krzy¿e, god³a ³ez i mêki.

O Ty Bo¿e! o Chryste! o Panie!
P³onny owoc ta ziemia nam p³odzi T³uste k³osy, bo t³uste uprawy:

Nie na darmo ten wiatr tak zawodzi
I tak smêtne poszumy na ³anie Tu k³os ka¿dy to ch³opski pot krwawy.

III

Œwiêty KaŸmierz - powracaj¹ czajki;
Œwiêty Wojciech - bociany klekoc¹,
S³oñce grzeje, rowy w mlecz siê z³oc¹,
Brzmi¹ skowronki, rych³e, polne grajki.

Po murawach dzieci, strzêpem krajki
Podkasane, w pasy siê szamoc¹;
Na przyzbicach baby w g³os chichoc¹ „Eh! kumolu! bajki, ¿ywe bajki!”
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Wiosna!... Wiosna wszêdy ¿ycie budzi!
Jej b³êkity, s³oneczne uœmiechy
I pod ch³opskie wciskaj¹ siê strzechy.

I tu raŸniej bij¹ serca ludzi,
Choæ siê troski za troskami tul¹
Do tych piersi pod zgrzebn¹ koszul¹.

IV

Bij¹ dzwony... Trza œwiêciæ niedzielê,
Trzeba na mszê, uczciæ przyka¿ bo¿y...
I niebiesk¹ sukmanê na³o¿y,
Za kapelusz zatknie ruty ziele.

Bij¹ dzwony... Chrzciny czy wesele?
Dni krzy¿owe!... I serce siê trwo¿y:
Grady... susze... ³za i krew siê mno¿y,
Gdzie¿ obrona, jeœli nie w koœciele?

I t³um korny padnie na kolana:
„Od powietrza, g³odu, ognia, wojny
Chroñ nas, Ojcze! daj nam czas spokojny -

Czas bez troski nadmêskiej i trudu...”
Ach! jak fala p³ynie pieœñ rozlana Biedny ludu! Œwiêty, polski ludu!
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V

Co za rozgwar, co za ¿ycie w siole!
Jakie zewsz¹d p³yn¹ wonie œwie¿e:
Starzy prawi¹, dziewki maj¹ krzy¿e
W bzy, bylice, w b³awaty, k¹kole.

To Jan œwiêty chrzci wodê w rozdole,
Gasi zielsko, które jadem li¿e;
Czas sobótki i ch³opcy, skry chy¿e,
Ze snopkami za wioskê, na pole.

I ogniska na przecznicach p³on¹,
Szumi ¿yto, rzepik zapach leje,
Gwiazdy œwiec¹, wró¿¹ coœ dziewczyny:

Nim rok minie, czy¿, w rutê zielon¹
W³os przystroi im luby, jedyny?
Spad³a gwiazdka, spad³y¿ i nadzieje?

VI

„Co?... naprawdê?... Eh! smalone duby!...”
„Jako ¿ywo! wiecie, ¿e nie k³amiê:
Jak mg³a siny sta³ przy samej bramie Widaæ nie ma spokoju duch Kuby.
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Albo wtenczas, gdym z Bartkowej huby
Wraca³ do dom - œwiête krzy¿a znamiê! Ten pies czarny!... te dwa wêgle w jamie!
Panie! chroñ mnie od powtórnej próby!”

I tak gwarz¹, a deszcz w okna bije,
Drzwi coœ skrzypi¹, s³ychaæ szczêk ³añcuchów.
Wicher jêczy, pies w podwórku wyje.

Na kominku resztki ognia gasn¹,
Pó³noc wciska siê w izdebkê ciasn¹,
Strach przejmuje w tê godzinê duchów...

VII

„Œpiewaj, Kasiu!...” I mg³¹ siê powlek¹
Dwie Ÿrenice, te ¿ywe dwie wró¿ki.
I „Kaj wiod¹ ciê, Jasiu, te dró¿ki?
Na wojenkê, na wojnê dalek¹!”

Albo: „Ci¹gn¹ ¿urawie nad rzek¹,
W rzece pierze Jagusia pieluszki,
Zimna woda oblewa jej nó¿ki,
A po liczku ³zy ciek¹, ej! ciek¹...”
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I piosenka jak p³ynie, tak p³ynie,
A¿ siê oczy za³zawi¹ dziewczynie,
A¿ na piersi opadnie jej g³owa.

A babusia zasypia spokojna
I coœ szepce: „Ej! wojna! ta wojna!
Ej! ta woda, ta woda lodowa!”

VIII

Przyszed³ do niej o zmroku, gdy ch³ody
Spadn¹ srebrne na gêstwin korony:
„Daj mi, Maryœ, swój wianek zielony,
Tam w tym gaju, u tej sinej wody.

Jaka rozkosz i jakie to gody!...
O ma z³ota!...” „O mój ulubiony!...”
Ach! ¿e dr¿¹ a¿ leszczyny i klony
Na tê mi³oœæ, tê s³odsz¹ nad miody...

Ale potem... ci ludzie!... có¿ z tego?...
„¯al mi tylko warkocza czarnego,
¯al warkocza, co zakry³ mi oczy -”

I w ³zach ca³a; swachy czepi¹, piej¹,
Brzmi muzyka, tañczy lud ochoczy,
A stolarze w lot kolebkê klej¹...
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IX

Co dzieñ chodzi, czy pogoda sprzyja,
Czy mu oczy tumani¹ zamiecie;
„Pani-matko!” s³ania siê kobiecie,
A do córki: „gwoŸdziczek, lelija!...”

Na odpuœcie zaloty zapija,
Szczêœliwszego nie ma w ca³ym œwiecie;
I córeczka p³oni siê jak kwiecie,
A matusia wargi w uœmiech zwija.

I dr¹ pierze, przêd¹ len kud³aty,
Trza wyprawy: koszuli, pierzyny Œlub za pasem... gdy wróci jedyny.

Ale Wojtka - wziêli go w so³daty Do powrotu nie przynagla serce:
Gdzieœ w Szczecinie odda³ je „Pomerce”.

X

Oj, ja biedna, jak oset na grzêdzie!
Któ¿ siê doli sierocej po¿ali?
Matuœ ¿yta ni owsa nie siali,
Nie ma sprzêtów, wesela nie bêdzie!
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„Oj, ja naga jak w lesie ¿o³êdzie,
Jak te szyszki, które s³oñce pali:
Ni jedwabi, ni sznurka korali Oj, nie przyjdzie od swatów orêdzie!”

I tak w ³zawe rozp³ywa siê lêki,
A ³zy p³yn¹ w jeziora topiele.
Ale jakoœ uœmiecha siê woda:

Przyjd¹ swaty i bêdzie wesele!
Nad korale, ponad jedwab miêkki
Twa rumiana, dziewczyno, uroda.

XI

Na zap³ociu spêdzali wieczory,
On jej szepta³: „O, moja jedyna!”
Z nim bylica i bia³a brzezina,
Z nim szepta³y zielone jawory.

A przed œwitem na nogach... Tak, skory!
I gbur kontent, i lubi jak syna Da mu córkê, gdy przyjdzie godzina,
I mórg ziemi, i krowê z obory.
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Przysz³y ¿niwa, czasy zapowiedzi...
„I do cepów jestem, i do ciêcia,
Panie gburze! weŸcie mnie za ziêcia!”

Ale gbur mu odpowie z owczarska:
„Niechaj ka¿dy, jak usiad³, tak siedzi Tyœ parobkiem, ona gospodarska”.

XII

P³acze... biedna... a jeszcze tak m³oda,
Chocia¿, widaæ, pewnie smutek siny
Spêdzi³ kwiatki z policzków dziewczyny Szkoda ró¿y czerwonej, oj! szkoda.

P³acze... we ³zach jej ca³a uroda.
Tak jak w rosie œlubne rozmaryny;
Opar³a siê o krawêdŸ ³ó¿czyny.
A ³zy gorzkie tak p³yn¹ jak woda.

Jak nie p³akaæ!... Miesi¹c z sob¹ ¿yli,
A dziœ, Bo¿e!... dziœ ich roz³¹czyli...
Jak nie p³akaæ!... ¯a³uj¹ s¹siadki...

Wczoraj w karczmie... dobrzy przyjaciele...
Skrzypce... tany... kieliszek za wiele
I do bójki... a dzisiaj przed kratki.
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XIII

Pierwsze lata, kiedy siê pobrali,
Szczêœcie kwit³o jak w polu makówki,
Mieli chatê, szkapsko i dwie krówki,
Byli m³odzi - siali i sprz¹tali...

Ale potem - niech siê Bóg po¿ali...
Ciê¿kie zimy i ciê¿kie przednówki
I w pierzynie wci¹¿ liczniejsze g³ówki Posz³o byd³o, chata i tak dalej.

Dziœ, jak dzieje siê zwykle z t¹ spraw¹,
Kiedy k³opot zagnieŸdzi siê w ³o¿e,
Kiedy bieda pochwyci za szyjê:

On zakoñczy³ w karczmisku pod ³aw¹,
Dzieci w s³u¿bie, a ona, niebo¿ê,
Od wsi do wsi, dziœ ¿ebrze i pije...

XIV

W poniedzia³ki, pogoda czy s³oty,
Czy na sucho, czy cz³owiek siê schlasta,
Hej, z t³umokiem na plecach do miasta,
A¿ na czole srebrzyste lœni¹ poty.
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Bo có¿ robiæ?... Te troski niecnoty!
Sama jedna na œwiecie niewiasta!...
Jak na dro¿d¿ach potrzeba wci¹¿ wzrasta,
Trza podatku, trza odziaæ sieroty!

I dziœ z targu pospiesza w sw¹ stronê.
Nakupi³a to soli, to krupy,
Nawet niesie dla dzieci ko³acza.

Ale jak¿e wróciwszy rozpacza!
Tl¹ siê jeszcze resztki jej cha³upy,
A dzieciska na wêgiel spalone.

XV

Mia³a rolê, sprzedali jej rolê By³y czasy gradu i posuchy,
Kubê dawno zamkn¹³ grób ju¿ g³uchy,
A sk¹d p³aciæ, gdy pustki w stodole?

Po¿egna³a ze ³zami swe pole,
W s³u¿bê posz³y nieletnie dziewuchy,
I na plecach kawa³ starej pstruchy,
Tak na wiatr siê puœci³a - na dolê.
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Wêdrowa³a od wioski do wioski:
Tu siê najmie do ¿niwa, tam pierze,
Pok¹d lata, pok¹d si³y œwie¿e...

Ale staroœæ spada funt po funcie:
Trza pójœæ w ¿ebry, trza ¿yæ z ³aski boskiej...
I dziœ zmar³¹ znaleŸli na - gruncie.

XVI

On w ³achmanach, z dzieciakiem za rêkê,
Ona kawa³ szarego chuœciska
I tak dalej, przez rowy i r¿yska,
W œwiat szeroki, na biedê, na mêkê.

Wiatr jesienn¹ wydzwania piosenkê,
S³oñce ch³odne promyki swe ciska;
Ca³a ziemia, snadŸ zimy ju¿ bliska,
Sk³ada ¿yciu ostatni¹ podziêkê.

Id¹ milcz¹c... Bo na có¿ im s³owa?
On ich dot¹d natraci³ do syta:
„Dajcie pracê, choæby za æwieræ myta”.

„Lato przesz³o, doœæ swoich siê chowa Ledwie dla nich wystarczy nam chleba...
Praca trudna... przyb³êdów nie trzeba...”
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XVII

S³onko œwieci, oj, œwieci iskrzyste,
Ale jakoœ siê rozgrzaæ nie mo¿e!
Pierwsze szrony dziœ spad³y na zbo¿e
I zmieni³y w szron rosy kropliste.

Poza wiosk¹, gdzie, patrzcie! w srebrzyste
Oziminy us³a³y siê ³o¿e,
Wysz³o ch³opiê na ciche rozdro¿e
I wci¹¿ szepce: „O Jezu! o Chryste!”

W któr¹ stronê siê udaæ, snadŸ nie wie,
A tu nagie ga³êzie na drzewie,
A siermiê¿ka na strzêpy podarta.

Gbur przez lato sierotê-niebogê
Mia³ do byd³a... „Na zimê? Do czartal”
Kawa³ chleba w zanadrze i w drogê.

XVIII

Wiatr zadmiewa i straszn¹ szarug¹
Pcha go na wstecz i bije mu w oczy:
Przygarbiony, z pêkiem chrustu, broczy
W zaspach œniegu, a¿ pot ciecze strug¹.
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Drog¹ krótk¹, a jednak tak d³ug¹...
Serce bije, a¿ siê w oczach mroczy Patrzy w zmroki, czy wioski nie zoczy A! tam pewnie, za t¹ mglist¹ smug¹...

A, tak! pewnie... Lecz trza spocz¹æ chwilê,
Dech zamiera i nogi siê broni¹ Wypoczynek wszak wzmacnia na sile.

A w cha³upie a¿ zêbami dzwoni¹ „Ojciec poszed³ zbieraæ drzewo w lesie Wnet przyniesie...” Ej-¿e, czy przyniesie?!...

XIX

Le¿y chory dwa miesi¹ce blisko,
Rwanie w krzy¿ach, ból piersi, ograszka Nie pomo¿e ni piasek, ni kaszka,
A¿ siê zwija na k³êbek p³achcisko.

Jakie by³o to z niego ch³opisko!
Zwinniejszego nie ma we wsi ptaszka:
Machaæ cepem lub kos¹ to fraszka;
Fraszka mokre wyrzucaæ torfisko.
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Teraz blady jak œciana i s³aby...
Darmo leki przynosz¹ mu baby,
Œmieræ zagl¹da z ka¿dego otwora.

Trzeba ksiêdza, niech grzechy przebaczy,
A ksi¹dz ³aje: „JedŸcie po doktora - „
Ksiê¿e, za co?... Doktór dla bogaczy...

XX

Na kominie p³omyczek siê ¿arzy,
To pope³znie odb³yskiem w g³¹b chaty,
To oz³oci wytarte je szmaty,
To wypocznie na jej bladej twarzy.

Ona siedzi przy ogniu i marzy.
Pewno widzi skarb jaki bogaty Z³oto, srebro, purpurê, granaty,
A¿ siê spojrzeæ od blasków nie wa¿y.

A, tak!... wczoraj jej skarbiec jedyny
Wziêli z rêki i w obce go strony
Tak pognali, jak nie bo¿e syny.

Dziœ go widzi, a jaki rzêsisty:
Ciemny mundur i ko³nierz czerwony,
¯ó³ty guzik i „zebel” srebrzysty.
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XXI

Lichy knotek na murku w izdebce
Pokazuje mi kszta³ty w pó³mroku:
Cztery œciany, dwa ³ó¿ka przy boku,
W k¹cie dziaduœ zdrowaœki swe szepce.

Z szarej miski resztki ¿uru ch³epce
Dwoje dzieci, w drugim, trzecim roku,
A matula, na wpó³ z drzemk¹ w oku,
Nad najm³odszym, co le¿y w kolebce.

A gdzie ojciec?... Pracuje w fabryce,
Het za wiosk¹... dalek¹ ma drogê...
Musi wróciæ, czekaj¹ na niego...

Lecz ju¿ póŸno, sen klei Ÿrenicê...
Ach! a mo¿e... Panie! chroñ od z³ego...
Tak, maszyna urwa³a mu nogê...

XXIII

Pamiêtacie, ten s¹siad po prawej:
Wzrost mia³ wielki i szerokie barki,
Lubi³ czasem wypiæ sobie starki
I nie gardzi³ ¿adnym k¹skiem strawy.
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Mia³ szkapinê: wa³ach by³ cisawy,
Ze ¯ydami jeŸdzi³ na jarmarki;
Chwali³ Boga i p³aci³ szarwarki,
I ucieka³ od k³ótni i wrzawy.

Lecz gdy panicz znajdzie siê w komórce
I przy werku Jagny siê pokrêci Panie! ratuj! o ratujcie, œwiêci!

Ca³a dusza pali siê p³omieniem,
Nie przepuœci ni jemu, ni córce
I dziœ, biedny! p³aci to wiêzieniem.

XXIII

Pamiêtacie, ten s¹siad po prawej:
Wzrost mia³ wielki i szerokie barki,
Lubi³ czasem wypiæ sobie starki
I nie gardzi³ ¿adnym k¹skiem strawy.

Mia³ szkapinê: wa³ach by³ cisawy,
Ze ¯ydami jeŸdzi³ na jarmarki;
Chwali³ Boga i p³aci³ szarwarki,
I ucieka³ od k³ótni i wrzawy.
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Lecz gdy panicz znajdzie siê w komórce
I przy werku Jagny siê pokrêci Panie! ratuj! o ratujcie, œwiêci!

Ca³a dusza pali siê p³omieniem,
Nie przepuœci ni jemu, ni córce
I dziœ, biedny! p³aci to wiêzieniem.

XXIV

Mia³ córuniê, chowa³ jak Ÿrenicê,
O mój Bo¿e! o mój mocny Bo¿e!
Jeœæ nie mo¿e i sypiaæ nie mo¿e,
Pieœci oczy i g³adzi jej lice.

I wyros³a, robi we fabryce,
O, mój Bo¿e! o, mój mocny Bo¿e!
On jej œlubne gotuje ju¿ ³o¿e,
Wybra³ dla niej parobka jak œwiécê.

Lecz nim przyjd¹ œluby i wesele,
O, mój Bo¿e! o, mój mocny Bo¿e!
ChodŸcie baby, gotujcie k¹piele.
Dobry ojciec, stary Wojtek Janta O, mój Bo¿e! o, mój mocny Bo¿e!
Dosta³ wnuka, syna fabrykanta.
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XXV

„Umar³?...” „Umar³...” „Takie lata zdradne,
Cz³ek snadŸ m³ody, a jednak ju¿ stary...”
Ale pogrzeb kosztuje talary:
Ksi¹dz, kopidó³, podzwonne, pok³adne.

„Jegomoœci!... ja biedna, nie kradnê...”
A ksiê¿ulo: „Nie pijcie opary,
Bêd¹ grosze na msze i ofiary...
Lecz ja biorê... to, czego dopadnê”.

Ha! có¿ robiæ?... pogrzebaæ go trzeba.
Duch bez ksiêdza nie pójdzie do nieba Wiêc ostatnie zaniesie piernaty...

A wiatr wieje, a czasy tak ch³odne,
A mróz siny wciska siê do chaty,
A robaczki golutkie i g³odne...

XXVI

Kosz¹ rzêdem... A s³oñce tak piecze,
¯e snadŸ piecem gor¹cym œwiat ca³y...
A pokosy padaj¹ jak wa³y,
Kiedy burza rozmacha swe miecze.
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Kosz¹ rzêdem... a pot z czo³a ciecze.
Jak z drzew rosa, co siê pozgina³y...
Ej! ta rosa... ta s³ona... p³az ma³y,
A wysysa pacierze cz³owiecze.

Ale trudno... to bo¿e przykazy,
Dane ludziom ju¿ w Raju, przed wiekiem,
W przeznaczeniach nie zachodz¹ zmiany:

Drzewo drzewem, a g³azami g³azy,
Woda wod¹, a cz³owiek cz³owiekiem,
Wiêc pracowaæ mu trzeba na - pany...

XXVII

Zanim zgaœnie jutrzenka, nim sp³on¹
Z³otej zorzy rumieñce na niebie,
Ch³op ju¿ z werka, pó³drzemi¹c, siê grzebie:
A dyæ dzwoni¹, trza z p³ugiem, trza z bron¹.

Jeszcze s³oñce p³omienn¹ koron¹
Nie uwieñczy tej ziemi i siebie,
A Ju¿ baby i ch³opy o chlebie
I o ¿urze ku ¿niwnym zagonom.
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Id¹ gwarz¹c, lecz gwarz¹ coœ smutnie,
Czasem Kaœka lub Bartek ¿art utnie,
Ale ¿arty, jak gdyby nie z duszy.

Czasem piosnka gawêdkê zag³uszy,
Lecz i strofki coœ têskne, nie ciesz¹ Nie dziwota, wszak na pañskie spiesz¹.

XXVIII

„A wy dok¹d, Macieju, w tej s³ocie,
¯e psa wygnaæ by³oby dziœ grzechem?
Widzê, z rydlem idziecie i z miechem A jak w podró¿ w odœwiêtnej kapocie.”

„Cz³ek siê, panie, nie rodzi³, gdzie krocie,
Trza ich szukaæ”, wyrzecze z uœmiechem.
I po¿egna, i dalej, z poœpiechem,
W tej szarudze, w tym deszczu, w tym b³ocie.

Ja go zna³em... fornalem by³ w Siewnie...
I mia³ wkrótce pójœæ miêdzy w³odarzy,
To ma³ego ju¿ gburstwa pocz¹tek...

Lecz pan sprzeda³, jak s³yszê, maj¹tek,
Przyszed³ obcy, inak gospodarzy,
Pewnie wygna³ go z chaty... A pewnie!...
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XXIX

Do szpitala powieŸli biedactwo...
Œwietne przyniós³ mu rok ten goœciñce:
Po³amane pacierze i siñce Co za skarby! jakie¿ to bogactwo!

Ekonomski bat wielkie ma w³adztwo Plecy ch³opskie! tu wyprawia m³yñce,
A chciej tylko poskromiæ z³oczyñcê:
Bunt pod rêk¹, brak czci, œwiêtokradztwo!

I ludziska, jak wo³y robotne,
Chodz¹ w jarzmie i milcz¹, zaklête,
Chocia¿ serce w krzyk g³oœny siê budzi!

Tak, jak wo³y, w niewoli poczête Te s¹ tylko ró¿nice stokrotne:
Tych nie bij¹, ale bij¹ ludzi...

XXX

Chodzi³ w fraczku, choæ ojciec w sukmanie,
Gi¹³ siê w kab³¹k: „Upadam do nó¿ki,
Jaœnie hrabio! ca³ujê paluszki -”
Ojcu trudno by³o wyrzec: „Panie!”
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Do panienki: „Ró¿yczka, zaranie!”
Do panicza: „A mo¿e dziewuszki?
Mam siostruniê, piersi jak dwie gruszki,
No a liczko, pah! pah! to kochanie”.

Wreszcie, s³yszê, siedzi w kryminale:
Okrad³ pany, sfa³szowa³ papiery,
Wszystko prawda jak dwa a dwa cztery.

Ojciec zsiwia³, matka w gorzkie ¿ale,
Ludzie w œmiechy, szydz¹ swym zwyczajem...
Có¿ dziwnego? przecie¿ by³ lokajem...

XXXI

Ja ci zawsze mówi³em, s¹siedzie,
¯e na diab³a tym chamom nauka!...
No... na zdrowie! gdy cz³owiek pop³uka,
Nie zawadzi po takim obiedzie.

Ch³op pokorny, dopóki jest w biedzie,
Pok¹d widzi koniuszki kañczuka...
Lecz i do wrót szlacheckich zastuka,
Gdy mu jakoœ siê dobrze powiedzie...
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A przybysze, zwaliwszy siê t³umnie,
Zabieraj¹c szlacheckie dostatki,
Szepc¹ ch³opom: „Dzia³ajcie rozumnie!

Po co leŸæ wam, gdzie b³yszcz¹ siê szmatki,
Gdzie czyn lichy, choæ s³owa bogate My wam damy i chleb, i oœwiatê...”

XXXII

„Zapali³a im siê wreszcie œwieczka,
Poszli wreszcie po rozum do g³owy;
Widz¹ wreszcie, ¿e olbrzym ludowy
To nie plewy albo jaka sieczka...”

Idê... czytam: „Wiejska biblioteczka...”
„A spis ksi¹¿ek?...” „Tu!...” Miesi¹c Majowy...
Straszne Mêki... Kalendarzyk Nowy...
Tr¹ba S¹du - a to mi ksi¹¿eczka!...

Oto próbka szlacheckiej kultury!
A gmach s³aby! a gmach ca³y trzeszczy A z zachodu p³ynie szum z³owieszczy:

To z³e duchy na skrzyd³ach wichury
Szydz¹ g³oœno, wywalaj¹c wrota:
„Nie my niszczym, lecz wasza ciemnota!...”
27

XXXIII

Na sejmiku zebrali siê licznie:
Pos³a wybraæ trza do parlamentu:
Pe³no wrzawy, pe³no krêtu wêtu ¯yæ umiemy, widaæ, politycznie.

I rzek³ ch³opom kandydat przeœlicznie:
„Bracia!...” „Wiwat!...” „Bracia, jak okrêtu
Maszt...” „Niech ¿yje!... Wiwat!...” „œród odmêtu,
Tak i nasza, widaæ to publicznie -”

I tak dalej... A biedne ch³opiska
Ot, tak m¹drzy, jak byli przed chwil¹,
Choæ s³uchaj¹, choæ siê w rozum sil¹...

„Mówi jaœnie, nawet braæmi zowie,
Nie s³yszeli tak nasi ojcowie...”
Tak! braterstwo i oœwiata b³yska.

XXXIV

„S³uchaj, Milciu!... to ch³opak jest sprytny,
A nam wo³u nauki nie zjedz¹...
Trza oœwiaty... a przy tym powiedz¹:
Patriota... filantrop... duch szczytny...”
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I tak w szko³y szed³ Wicuœ Pochwytny,
I a¿ do dna upaja³ siê wiedz¹,
A dwór p³aci³... Lecz rych³o coœ cedz¹:
„Grosz rzucony... ch³op krn¹brny, ambitny...”

Trzeba zbadaæ... I dzwoni uprzê¿¹,
R¿¹ cugowce... kocz drogê zamiata...
A pod wieczór powróci z mieœciny:

„Masz tu chamów! padalce! gadziny!
Wychowa³em u piersi swej wê¿a,
To heretyk, to zbój - demokrata!...”

XXXV

„Proboszczuniu!... mam syna... pojêtny...
Szko³a blisko... Bóg da³ mi niedu¿o,
Ale pójdzie, gdy si³y pos³u¿¹,
Kiedy cz³owiek obrotny i skrzêtny.

Ze sukmanki surducik odœwiêtny I kirejka na s³otê - na burz¹...
Bêdzie ksiêdzem... jak losy wywró¿¹:
Cz³owiek liczy, a Pan Bóg niechêtny...”

29

„Tsia!... jaæ tego nie chwalê zapa³u:
Dziœ nauka to ogieñ piekielny,
Sma¿y ¿ywcem... tak z wolna, poma³u...

Koœció³ zburzyæ chc¹ dziœ mêdrków krocie;
Toæ sam Pan Bóg zamieszka³ w prostocie Niech zostanie przy p³ugu, mój Chmielny!...”

XXXVI

Pasa³ byd³o i chodzi³ pod ¿yto,
To pod wierzb¹ nad strug¹ siadywa³
I tak s³ucha³, jak k³os siê odzywa³,
Co liœæ szemrze i wody koryto.

Przesta³ pasaæ... by³ dworskim... za myto
Kupi³ sobie skrzypicê i grywa³;
Na weselach tak ch³opów porywa³,
¯e inaczej tañczono i pito.

Kto wie, jakie mia³ skarby w swej duszy:
Mo¿e by³by w stolicy artyst¹,
Pi³by wino, obsypa³ siê z³otem...

Lecz tu wszystko marnieje w tej g³uszy,
Dziœ siê zagra³ i zapi³ siê czyst¹,
I zakoñczy³ w ³achmanach pod p³otem.
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XXXVII

Mieli syna, dali go do szko³y;
Syn siê uczy, a¿ siê serce œmieje;
Z roku na rok wzrastaj¹ nadzieje,
Z nimi rosn¹ i dziury stodo³y.

To nic... wreszcie synalek Jemio³y
Edukacji wsze przeszed³ koleje;
Dzisiaj grzebie umar³e i pieje,
Pasie ¿ywe - barany i wo³y.

Ojciec poszed³ ju¿ dawno na wieki,
Nie doczeka³ siê nawet dziekana:
Na trud, lata nie pomog¹ leki.

A matula w opa³ach od rana:
Drobi kluski przed ksiêdza koguty,
Klepie pacierz i - czyœci mu buty...

XXXVIII

Mia³ byæ ksiêdzem... Ano, rzecz to zwyk³a:
Ch³opskie dziecko... a ksi¹dz cz³owiek bo¿y...
I tatulo grosz za groszem ³o¿y,
I do miasta to ¿yto, to æwik³a.
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Ale ludzka rachuba jak nik³a!...
Syn im bardziej w nauki siê wdro¿y,
Czuje, serce, jak na k³am siê trwo¿y,
Jak ca³ego prawda w sieci wik³a...

G³u¿¹ ludzie... i ksi¹dz proboszcz s³yszy:
Wo³a Maæka: „Panie! odpuœæ grzechy,
Lecz ze syna nie macie pociechy!...”

Ojciec w gniewie pieni siê i dyszy
I œle pismo: „Nie mojeœ ty dziecko!”
A z rozpaczy umar³o kobiecko...

XXXIX

Rano, zim¹, mróz czy zawierucha,
W surduciku do szko³y o milê,
A wieczorem w chacie póŸne chwile
Z ksi¹¿k¹, z piórem, chocia¿ w rêce chucha.

Latem, wolny, zast¹pi pastucha,
A pod pach¹ Homery, Wirgile;
Ludzie czasem poszydz¹ niemile,
Lecz on pasie i ludzi nie s³ucha...
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I tak wyrós³... I dalej w stolicê...
Tam to wiedzy g³êboka jest rzeka...
Ojciec czeka i matula czeka...

A on pisa³: „Kochani rodzice!...
Skoñczê... bieda... du¿o do roboty...”
I dziœ skoñczy³... umar³ na suchoty...

XL

A¿ mu ca³a rozpala siê dusza,
Tak naukê wci¹¿ ch³onie i ch³onie,
A nauka w szlachetne pogonie
Za ide¹ i serce mu zmusza.

I braterstwo do g³êbi go wzrusza,
Chcia³by wszystkich pomieœciæ w swym ³onie,
Choæ mu Spartak szepce o swym zgonie,
Choæ go nieraz straszy cieñ Mariusza...

I raz siedz¹c w ³awce, zadumany,
Schwyci rêkê panicza-s¹siada,
Szepc¹c: „Bracie!” z okiem, co nie k³amie.

Ale panicz snadŸ nie tak k¹pany Jakby uczu³ uk¹szenie gada,
D³oñ mu wyrwie i spyta: „Co?... chamie!?...”
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[WIERZY£EM ZAWSZE W ŒWIAT£A MOC]

Wierzy³em zawsze w œwiat³a moc,
W³adn¹c¹ nad mrokami,
A przecie¿ nieraz wiarê tê
Gorzkimi zlewam ³zami.
I wstaje z morza gorzkich ³ez
Zjawisko wnet olbrzymie,
Nachyla ku mnie smutn¹ twarz,
A Rozpacz mu na imiê.
Nachyla ku mnie blad¹ skroñ,
•renic¹ wabi ciemn¹,
Zamyka w uœcisk, ach! i œwiat
Zamyka razem ze mn¹.

[TÊSKNIÊ KU TOBIE, O SZUMI¥CY LESIE!]

I
Têskniê ku tobie, o szumi¹cy lesie!
Ku twoim pieœniom, które wiew wiosenny
W bezmierny przestwór na swych puchach niesie,
Ulata duch mój, sam w melodie plenny.

Syt jestem ziemi; z tej kaŸni codziennéj,
Trosk jej i cierpieñ, o szumi¹cy lesie,
W akordy hymnów pierwotnych brzemienny,
Jak wiêzieñ z kajdan, tak ma dusza rwie siê.
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Jest zapomnienie w tej pieœni; jest lube,
O rozœpiewany, o szumi¹cy lesie,
W fali twych tonów rozp³yniêcie bytu;

Jest w nich tajemne przeczucie, ¿e zgubê
Tego, co duszy wybawieniem zwie siê,
Chowaj¹ w sobie dziedziny b³êkitu...

II
Struny twej harfy, o szumi¹cy lesie,
Dech ów porusza, co byt w onej porze,
Gdy pod budowê wszechœwiata przyciesie
Pramistrz w niezmiernym uk³ada³ przestworze -

Gdy kszta³ty bytów œwiête S³owo bo¿e
Przybieraæ jê³o. O szumi¹cy lesie,
Rozlewne dŸwiêków przedwiekowych morze!
Wonczas, gdy ¿ywio³ za ¿ywio³em rwie siê,

Kiedy Tworzyciel blask swój i swe cienie,
I cichoœæ swoj¹, i swój rozgwar niesie
W pust¹ bez koñca i bez nocy g³uszê -

To samo wonczas sp³odzi³o nasienie,
O rozœpiewany, o szumi¹cy lesie,
Dwie siostry bliŸnie: tw¹ i moj¹ duszê.
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III
Dlatego dzisiaj, o szumi¹cy lesie,
Ma dusza wnika w tw¹ duszê, rozumie,
Chocia¿ ludzkiego cia³a ogniem zwie siê,
Choæ ludzkim œpiewa jêzykiem, w tym szumie

Akord najcichszy... A gdy w drzew twych t³umie,
O rozœpiewany, o szumi¹cy lesie,
Wichr siê rozgoœci w swej szalonej dumie
I burzycielskim swoim tchem rozniesie

Twe liœcie œwie¿e, przerywaj¹c ciszê
Trzaskiem konarów, i ma dusza gnie siê,
I sw¹ koronê wraz z twymi ko³ysze,

I razem z tob¹, o jêcz¹cy lesie,
Jêczy, i jêk swój razem z twoim splata
W echo tych cierpieñ, co rani¹ pierœ œwiata...

IV
O rozœpiewany, o szumi¹cy lesie!
Wiem ci ja dobrze, ¿e ten wichr, choæ zrywa
Twe i me ³ono, choæ ból z sob¹ niesie,
¯e snadŸ go dusza nie wytrzyma ¿ywa,

Nie jak wróg na nas z dzikim œwistem sp³ywa,
Ale najszczerszym przyjacielem zwie siê,
Bo najszumniejsze melodie dobywa
Z mej i twej lutni, o rozgrany lesie!
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A jednak dzisiaj - niech wierzcho³ki twoje
Ten tajemniczy, cichy wiew porusza
W pieœñ, co ma w sobie zapomnienia zdroje,

Co rozp³yniêciem jest bytu. Niech rwie siê
Œwiat ten! Spokoju spragniona ma dusza,
O s³odk¹ ciszê szeleszcz¹cy lesie!

WIATR HALNY

I
Huczy nade mn¹ halny wiatr... Daleki
Wprzód mnie dochodzi szum i œwist, a potem
Z jakimœ pogwarem, trzaskiem i ³omotem
Ciê¿ar siê k³adzie na wysmuk³e smreki.

Od razu k³ody o gruboœci snopów
Gn¹ siê w mych oczach jak ŸdŸb³a lichej s³omy:
Tak igra nimi g³uchy, niewidomy,
Goœæ, co od skalnych wlecze siê przekopów.

Idê, wci¹¿ idê, po jêcz¹cym borze...
I choæ spotykam pnie, wyrwane z ziemi,
Ten sza³, w b³êkitnym zbudzony przestworze,
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By gi¹æ i waliæ, strachu mi nie wlewa
Do g³êbi wnêtrza: Rad bym si³y swemi
Zmierzyæ siê z wichrem jak te wielkie drzewa.

II
Mia³em ci w sobie ongi moc czuwania,
A dzisiaj sennoœæ ogarnia mi ducha:
Gdzie ¿ycie wrza³o, tam dziœ pustka g³ucha,
Gdzie s³oñce by³o, chmura blask przys³ania.

Jakowaœ boleœæ, jakaœ zawierucha,
Co s³abym bytom pewn¹ œmieræ wydzwania,
Niech, jak halnego wiatru straszne grania,
Wstrz¹œnie istot¹ moj¹: Jest-li krucha,

To po niej ¿alu nie bêdzie... A jeœli
Nieprze³amana wyjdzie z tych zapasów,
To razem z wichrem taki szlak zakreœli,

¯e zetnie na nim smreki swym oddechem,
Si³ pozbawione dla id¹cych czasów,
A to, co mocne, odpowie jej echem.

III
O wichrze halny! Có¿, ¿e przelêkniona
Chowa siê koza przed twojej potêgi
Wiewem niszcz¹cym? Sam orze³, co krêgi
Toczy podniebne, tuli siê do ³ona
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Szczelin turniowych, bo królewskich skrzyde³
Jêdrna rozpiêtoœæ nie wytrzyma próby...
Str¹caj kozice, ty pos³añcze zguby,
I or³y chwytaj w oka swoich side³,

I mia¿d¿ o ska³y, i jak ³an, pokosem
Bór po³o¿ywszy, hucz szaleñczym g³osem Razem z m¹ dusz¹ hucz i œwiszcz radoœnie:

Có¿, ¿e z gin¹cych strumieñ krwi pop³yn¹³?
Wszak nie ma szczêœcia tam, gdzie ¿ycie roœnie!
Niech œwiat przepada, na to on, by zgin¹³!...

IV
Huczy nade mn¹ halny wiatr... Na drogi
Jego przemocy, po których Zag³ada
I Ból pospiesza, duch siê mój wykrada,
Œwie¿o uskrzydlon, ¿¹dny ³ez i trwogi.

A od hal bujnych p³ynie jêk z³owrogi Rozpacz ³kaj¹ca, ¿e wichr pobi³ stada
I porozrzuca³ koleby... I blada,
Z w³osem rozwianym i z dr¿¹cymi nogi,

Postaæ juhasa przed oczy mi stanie...
I niby orze³ z podciêtymi pióry,
Krwi¹ skraplaj¹cy swe rodzinne granie,
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Duch mój do smreków tuli siê bezw³adnie...
I naprzód czuje strach i ¿al ponury,
A potem znowu - sennoœæ go opadnie...

KRZAK DZIKIEJ RÓ¯Y W CIEMNYCH SMRECZYNACH

I
W ciemnosmreczyñskich ska³ zwaliska,
Gdzie pawiookie drzemi¹ stawy,
Krzak dzikiej ró¿y p¹s swój krwawy
Na plamy szarych z³omów ciska.

U stóp mu bujne rosn¹ trawy,
Bokiem siê piêtrzy turnia œliska,
Kosodrzewiny wê¿owiska
Poobszywa³y g³aŸne ³awy...

Samotny, senny, zadumany,
Skronie do zimnej tuli œciany,
Jakby siê lêka³ tchnienia burzy.

Cisza... O liœcie wiatr nie tr¹ca,
A tylko limba próchniej¹ca
Spoczywa obok krzaku ró¿y.
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II
S³oñce w niebieskim lœni krysztale,
Œwiat³oœci¹ sta³y siê granity,
Ciemnosmreczyñski las spowity
W bladob³êkitne, wiewne fale.

Szumna siklawa mknie po skale,
Pas rozwijaj¹c srebrnolity,
A przez mg³y id¹, przez b³êkity,
Jakby wzdychania, jakby ¿ale.

W skrytych za³omach, w cichym schronie,
Miêdzy graniami w s³oñcu p³onie,
Zatopion w szum, krzak dzikiej ró¿y...

Do œcian siê tuli, jakby we œnie,
A obok limbê tocz¹ pleœnie,
Limbê, zwalon¹ tchnieniem burzy.

III
Lêki! wzdychania! roz¿alenia,
Przenikaj¹ce nieœwiadomy
Bezmiar powietrza!... Hen! na z³omy,
Na blaski turnie, na ich cienia

Stado siê kozic rozprzestrzenia;
Nadziemskich lotów ptak ³akomy
Rozwija skrzyde³ swych ogromy,
Œwistak gdzieœ œwiszcze spod kamienia.
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A miêdzy zielska i wykroty,
Jak lêk, jak ¿al, jak dech têsknoty,
Wtuli³ siê krzak tej dzikiej ró¿y.

Przy nim, ofiara ach! zamieci,
Czerwonym próchnem limba œwieci,
Na wznak rzucona œwistem burzy...

IV
O roz¿alenia! o wzdychania!
O tajemnicze, dziwne lêki!...
Zió³ zapachnia³y œwie¿e pêki
Od niw liptowskich, od Krywania.

W dali echowe s³ychaæ grania:
Jakby nie z tego œwiata dŸwiêki
P³yn¹ po rosie, co hal miêkki
Aksamit w wilgn¹ biel os³ania.

W seledyn stroj¹ siê niebiosy,
Wilgotna biel wieczornej rosy
B³yszczy na kwieciu dzikiej ró¿y.

A cichy powiew krople str¹ca
Na limbê, co tam próchniej¹ca
Le¿y, zwalona wiewem burzy...
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CISZA WIECZORNA

I
Rozmi³owana, roztêskniona,
Hen! od wieczornej idzie zorzy
Zamykaæ Tatry w swe ramiona.

Przed ni¹ zawiewa oddech bo¿y:
Wonie jedliczne i œwierkowe
Ze swych lesistych wstaj¹ ³o¿y.

A ona tuli jasn¹ g³owê
Do Osobistej, by wraz potem
K³aœæ j¹ na piersi Giewontowe.

Po reglach muœnie li przelotem,
Czo³o Œwinicy w ¿ar rozpali
I Hawrañ zleje krwawym z³otem.

Tak nikn¹c po szczycie i po hali,
Z ogniem têsknicy ginie w dali...

II
P³onie kamienna Tatr korona,
A cisza siada miêdzy granie,
Rozleniwia³a, rozmarzona.
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Nad przepaœciami niema stanie,
Sennoœæ przelewa w mgie³ opary,
Po ska³ach wiesza zadumanie.

Ani siê ozwie bór prastary:
Ona milczeniem gniecie smreki,
Unieruchamia ich konary.

Przez ca³y przestwór, przez daleki,
G³uch¹ za sob¹ têsknoœæ wlecze,
SnadŸ dŸwigaj¹c¹ wieki... wieki...

Za ni¹ jak zdrój, co ledwie ciecze,
Snuj¹ siê ciê¿kie myœli cz³ecze...

III
Owiana mg³ami ró¿owemi,
Przystaje w drodze, zalêkniona,
Przyk³ada ucho swe do ziemi;

Nic!... tylko gdzieœ tam echo kona,
Tylko przygasa ob³ok krwawy,
Tylko blednieje Tatr korona.

Pomrok ogarnia skalne ³awy,
A od nich p³ynie do stóp ciszy
Li jednostajny szmer siklawy.
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Czasem zaklêty las zadyszy
Albo wystrzeli³ krzyk pastuszy
I zamilk³... I ona znów nie s³yszy

Nic w tej przelêk³ej, mrocznej g³uszy Nic, prócz pojêku twojej duszy...

IV
Rozmi³owana, roztêskniona,
Schodzi powoli od miesi¹ca
Zamykaæ Tatry w swe ramiona.

Po halach srebrne krople str¹ca,
Srebrzy potoków seledyny,
Ciche pacierze szeptaj¹ca.

Up³azy tuli w ca³un siny,
Szkliwy jak przêdze te pajêcze;
Blask ¿enie srebrny na gêstwiny.

Blask ¿enie srebrny na prze³êcze,
Na wichry, kopy, na grzebienie,
Na przepaœciste œcian porêcze -

Blask naoko³o srebrny ¿enie,
Z nim wyczerpanie i omdlenie...
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V
Opad³y Tatry i omdla³y,
Gdy na nie cisza rozmarzona
P³aszcz zarzuci³a wiewny, bia³y;

Gdy rozpostar³a swe ramiona Srebrnej rozœwietli mg³awe smugi Garn¹ce czo³a gór do ³ona:

Jak pas szeroki, jak pas d³ugi,
Od Lodowego do Krywania,
A z nimi puszcze, stawy, strugi,

Szczyt siê przy szczycie ku niej s³ania...
Ona omdlenie wci¹¿ rozsiewa,
A¿ w tym bezkresie wyczerpania,

Tul¹c siê gdzieœ do limby drzewa,
Sama wraz z bólem twym omdlewa...
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DIES IRAE

Tr¹ba dziwny dŸwiêk rozsieje,
ogieñ skrzepnie, blask œciemnieje,
w proch powróc¹ œwiatów dzieje.
Z drzew wiecznoœci spadn¹ liœcie na
Sêdziego straszne przyjœcie,
by œwiadectwo daæ Psalmiœcie...

A ty, psalmisto Pañski, nastrój harfê swoj¹
ju¿ na ostatni ton!

Grzech krwi¹ czarn¹ duszê plami...
Bez obroñcy staniem sami któ¿ zlituje siê nad nami?

Kyrie elejson!...
O Bo¿e! Ty b¹dŸ nasz¹ ³ask¹ i obron¹!
Kyrie elejson!

O G³owo, owiniêta cierniow¹ koron¹,
gasn¹cym wieki wieków spojrzyj na nas okiem!
O spojrzyj na nas z tej g³uszy,
która swym tchnieniem g³êbokiem
ogarnia œwiatów bezmiary,
a któr¹ ty wype³niasz swych bólów ogromem,
o G³owo, owiniêta cierniow¹ koron¹.
¯a³obna drogo nieochybnej kary,
brocz¹cej we ³zach i przy jêków wtórze
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w ten pozbawiony koñca
Pañskiego gniewu dzieñ,
w którym w po¿arach spokojnego s³oñca
szatañskim chichotem p³on¹
œwie¿e, niezwiêd³e ró¿e
grzechu i winy!

Na ich purpurze
osiad³ posêpny i siny
tej Koniecznoœci cieñ,
z której przepastnej g³êbiny,
z ³ona, pe³nego niwecz¹cych tchnieñ,
nad boskiej woli z³omem
wyros³y zabójcze kwiaty
w Pañskiego gniewu nieskoñczony dzieñ...

A Ewa jasnow³osa, matka gwiazd i ziemi,
upaja siê ich woni¹, schylona nad niemi.
Kyrie elejson!
Przez ciebie w proch nicoœci wracaj¹ Twe œwiaty,
o Bo¿e mi³osierny, zmi³uj siê nad nami!

Od twego drzewa oderwany liœæ,
pêdzi duch ludzki i naprzód, i wstecz,
niby garœæ kurzu, porwana cyklonem:
przed nim i za nim p³omienisty miecz
iskrzy siê ostrzem czerwonem;
przed nim i za nim wstaj¹ z swych cmentarzy
upiory wieków, naznaczone sromem
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winy i grzechu,
i kln¹, i bluŸni¹, i p³acz¹,
jêcz¹ i sycz¹, i dysz¹
nieustaj¹c¹ rozpacz¹,
od szaleñczego zamieraj¹ œmiechu
w ten Pañskich gniewów nieskoñczony dzieñ...

O G³owo, owiniêta cierniow¹ koron¹,
Ty, co rozpierasz swej mêki ogromem
pierœ Koniecznoœci! O G³owo,
której Ÿrenice, jako dwie pochodnie
dogasaj¹ce, p³on¹
nad krêt¹, pust¹, nieskoñczon¹ drog¹
i gasn¹, gasn¹, a zgasn¹æ nie mog¹,
zawrzyj, swe oczy nad nami,
nie patrz na boleœæ i zbrodniê!...

Jedno jest tylko w przestworzach widomem,
jedno w zachodniej p³omienieje zorzy
nad p³omiennymi falami
wiekuistego ¯ywota
i nigdy w ciemniê grobu siê nie z³o¿y,
i nigdy ciê¿kich stóp swych nie poruszy,
by iœæ i iœæ, i iœæ
poza granice duszy jedno jest tylko Jednem,
grzmi¹cym miedzian¹ surm¹ archanio³a
ponad pokoleñ pokoleniem biednem
w Pañskiego gniewu nieskoñczony dzieñ:
wielki, wszechmocny Ból.
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O Bo¿e mi³osierny, zmi³uj siê nad nami!
Niech ³aska Twoja winy nam odpuœci...
A ty swe skronie tul
do zimnych opok, do strzaskanych grani,
do stercz¹cych smutnie nad gard³em czeluœci,
i p³acz...

Surma jêczy, surma wo³a!
Gin¹ w chmurach wirchów czo³a;
wa³em m¿¹cych mgie³ doko³a
nieznany oddech miota,
jakieœ potworne, dzikie kszta³ty tworzy
i po dolinach rozpêdza ich stada,
i znów je skupia w przepastnej otch³ani,
i ku niebiosom wyrzuca ich k³¹b,
i w jakieœ czarne rozsnuwa ca³uny
ten niewidzialny, dreszcz budz¹cy Tkacz,
i ciê¿k¹, mokr¹ t¹ przêdz¹ pokrywa
wszystko, co jest...
O biada!...

Biada!... Pierœ œwiatów, przed chwil¹ tak ¿ywa,
kona pod strasznym ciê¿arem...
Olbrzymy œwierków padaj¹ strzaskane;
las siê po³o¿y³ na skalisty zr¹b;
wê¿e kosówek, wyprê¿ywszy cia³a
w kurczach œmiertelnych, drêtwiej¹ bezw³adne;
wrzos na granitów podœcielisku szarem
spe³zn¹³ na wieki;
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kozice strom¹ oblepi³y œcianê
i patrz¹c trwo¿nie w bezmierny, daleki,
w ten nieskoñczony chaos mgie³ i cieni,
runê³y w ¿lebny grób...
Rozkrzy¿uj silne ramiona
i paznokciami wpij siê w twardy g³az,
i odwróæ oczy od onej przestrzeni,
w której rozsadza horyzontów krañce
ta G³owa, w cierñ uwieñczona!

Nie patrz, gdzie siad³a jasnow³osa Ewa,
wygnana z raju na wieczysty czas,
maj¹ca zbrodniê u swych bia³ych stóp,
wieczyœcie ¿arta p³omienist¹ ¿¹dz¹
winy i grzechu...
O duszo, pe³na mi³oœci,
a któr¹ nieustanne szarpi¹ niepokoje!
Pañskiego gniewu zwali³ siê ju¿ dzieñ!
Trombita S¹du nad tob¹ rozbrzmiewa
piorunn¹ moc¹ archanielskich tchnieñ
w Pañskiego gniewu nieskoñczony dzieñ...

Niechaj mnie s¹dz¹,
niechaj mnie karz¹ tak, mnie, Adama, com na barki swoje
zabra³ z Ogrodu to nadludzkie brzemiê
przygniataj¹cej winy
i wieki wieków pnê siê z tym ciê¿arem
ku wiekuistej wy¿y,
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i zblad³¹ nie œmiem odwróciæ siê twarz¹
tam, ku tym zmrokom, co zaleg³y ziemiê,
tam, ku piekielnej prze³êczy,
na której siad³a jasnow³osa Ewa
z padalcem grzechu u swych bia³ych stóp...

Miliardy krzy¿y,
opromienione okrêgami têczy,
z padolnych Styksów powstaj¹ g³êbiny
w Pañskiego gniewu nieskoñczony dzieñ
i rosn¹, rosn¹ w jakiœ straszny las,
co wierzcho³kami swych bolesnych drzew
przeszywa wszystkie mg³y
i wszystkie blaski, które lœni¹ nad mg³ami,
wyp³ywaj¹ce z Wszechmocy Istnienia.

O Bo¿e mi³osierny, zmi³uj siê nad nami!
Twojego gniewu nadszed³ wielki czas,
g³os ju¿ zagrzmia³ hiobowy,
niebios wal¹ siê posowy,
z owiniêtej cierniem G³owy
rzek¹ i morzem p³ynie ciep³a krew,
w rzekê i morze krwi jej ból siê zmienia...

W œwi¹tyni bo¿ej zamilk³ œwiêty œpiew,
ju¿ siê zas³ona rozdar³a na dwoje,
mur siê ju¿ wali i ska³a ju¿ pêka...
A krew w tych morzach, w tych czerwonych rzekach,
œciê³a siê w ciemny lód...
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Kyrie elejson!

Ogromna, nies³ychana, wiekuista mêka,
z nie przygas³ymi oczyma,
milcz¹ca, cicha i jak zmierzch poblad³a,
na wklês³ych skroniach siad³a,
na wpó³otwartych powiekach
i na wydêtych piersiach tych olbrzymich cia³,
które do krzy¿y przybi³a
nielitoœciwa D³oñ...
W kleszczach je swoich trzyma,
wpija siê w k¹ty ust,
ramiona w kab³¹k gnie
drêcz¹ca wieki niezmo¿ona si³a
i jak œmiertelny sza³,
zastyg³y, skamienia³y w godzinie konania,
swoim ciê¿arem siê wgniata
w zwiêd³e, z przepasek ods³oniête brzuchy
i biodra sp³aszcza, kolana rozsuwa
i pokrzywione, czarne palce nóg,
pokrytych sieci¹ fioletowych ¿y³,
w zamar³ych karczach wyd³u¿a...
O grozo œwiata!
O widma, p³yn¹ce w dal! W ten przestwór œlepy i g³uchy,
w wilgotny, mg³awy py³,
w te ciemne wnêtrza bezs³onecznych bry³ w potworne gmachy nadszczytowych chmur!
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Jeszcze nie zapia³ kur,
a na piekielnej prze³êczy,
nad dnem Styksowych otch³ani,
siedzi pod z³omem niebotycznej grani
pramatka Grzechu, jasnow³osa Ewa,
z gadzin¹ zdrady u swych bia³ych stóp.

Kyrie elejson!
Straszny przed nami otworzy³eœ grób...
I p³yn¹, p³yn¹ te milcz¹ce krzy¿e
razem z ruchomym, wielkim trzêsawiskiem,
które sw¹ rdzaw¹ ka³u¿¹ oblewa
mêczeñskie drzewa.
Wszystko, co by³o dalekiem i bliskiem,
co opada³o w niedojrzan¹ g³¹b
i w niedojrzane wznosi³o siê wy¿e,
teraz tym wielkim, grz¹skim bagnem p³ynie
w Pañskiego gniewu ostatniej godzinie...
Kyrie elejson!
Œwiaty poch³ania nieprzebyty mu³,
œwiaty, od bo¿ych odepchniête bram.

A spod korzeni jadowitych zió³,
spod kêp sitowia i trzciny, i traw,
z rowów, przepadlisk, w¹dolców i jam,
pokrytych opa³owym szkliwem zgni³ych wód,
zaczyna wype³zywaæ ¿mij sk³êbiony p³ód:
czarne pijawki, zielone jaszczury
wij¹ siê naprzód wp³aw
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i oplataj¹ krêgami œliskiemi
mêczeñskich krzy¿y smutne miliardy,
z bagnistej wyros³e ziemi,
zapad³e w bagnisty ka³...

I oto g³owy swoje, dziwne, ludzkie g³owy,
œwiec¹ce trupim t³uszczem z¿ó³k³ych, ³ysych czó³,
o szczêkach otulonych k³êbem czarnych bród,
k³ad¹ na ³onach tych pomar³ych cia³...
I skoœne, mêtne oczy podnosz¹ do góry
ku ich schylonym skroniom...
I biodra opasawszy w lubie¿nym uœcisku,
zwilgotnia³ymi usty
szepcz¹ im s³owa rozpusty...

O Bo¿e mi³osierny, zmi³uj siê nad nami!
W królestwie Œmierci staje nagi sza³.
W niedoœcignionym b³ysku
tchnienie ¿ywota przenika
to, co od wieków zagas³o...
W Pañskiego gniewu ostatniej godzinie
krew œwie¿a p³ynie
z odrywaj¹cych siê od krzy¿y r¹k,
z odrywaj¹cych siê od krzy¿y nóg...
I G³owa, owiniêta cierniow¹ koron¹,
ta G³owa, która przestwór wype³nia bezbrze¿ny,
podnosi ciê¿kie powieki i patrzy...
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Jaka¿ to orgia dzika!
Jaki¿ to chaos m¹k!
Kyrie elejson!
Id¹ na siê zmartwychwstali,
ogniem wojny œwiat siê pali,
t³umy w krwawej brodz¹ fali!
Adamie potêpiony, zwróæ siê z strasznych dróg!
Zawiœnij na swym krzy¿u, stercz¹cym w niebiosa,
i nie patrz, gdzie w spokoju Ewa jasnow³osa,
piekielny zaj¹wszy próg,
do rozpustnego przytula siê gada!
O biada! -

Id¹ na siê zmartwychwstali w oku mœciwy skrzy siê gniew,
rozpaczy kurcz wyprê¿a rozchylone wargi,
kroplisty pot oblewa policzki zapad³e,
kud³y w³osów zlepia gêsta krew.
Z wyciem hyjen, z rykiem lwów,
z psów szczekaniem, z r¿eniem koni,
które cugli nie zazna³y,
³kaj¹c, jêcz¹c, gro¿¹c, kln¹c,
poszarpane miec¹c skargi,
pêdzi tuman ludzkich ¿¹dz.

Ten upada, ten siê broni,
temu d³oñ œcisnê³a krtañ,
ten siê w swojego brata paznokciami wry³,
a tamten zêby szczerzy, poszarpawszy ramiê,
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a ten olbrzyma rêk¹ pochwyci³ dwie nogi
i rozdar³ na dwie szczypy tu³ów Heraklowy,
i w ciemn¹ rzuci³ bezdeñ, w S¹du straszn¹ noc...
A z par¹ szklanych, martwych kul,
rozsadzaj¹cych oczodo³y,
biegnie bez koñca, bez koñca, bez koñca,
gnaj¹c przed sob¹ bratobójczy huf,
niemy i g³uchy Strach...

Zakryj b³êdne Ÿrenice, œcigany Adamie!
Nad tob¹ tam! u szczytu
z³ocistow³osa Ewa!
Jej grzechu ciê¿ar zgniót³ ciê, stan¹³eœ w pó³ drogi!
Zakryj b³êdne Ÿrenice i na wieki wieków
rzuæ siê w przepastny ¿leb!...

Enoch i Eliasz z proroczymi ksiêgi
przyszli obwieœciæ szalonemu œwiatu
Pañskiego gniewu moc.
Lecz nim zdo³ali rozedrzeæ swój p³aszcz,
nim g³os wytrysn¹³ z przepe³nionych ³on,
padli w zamêcie spadaj¹cych gwiazd,
zgaœli jak s³oñca,
na to wzniecone w przedpocz¹tkach bytu,
a¿eby zgas³y... Amen.

Szum siê wielki sta³ doko³a,
kiedy surma archanio³a
na Ostatni S¹d zawo³a.
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G³os rozlega siê ponury,
jak grzmot leci z³otopióry,
z dolinami równa góry.
Dr¿y strwo¿ona œwiatów dusza,
a on g³êbie mórz wysusza.
koœci wieków w grobach rusza.
Gwiazdy z orbit wytr¹ci³a
archanielskiej tr¹by si³a,
ju¿ rozwar³a siê mogi³a.
Id¹ na siê zmartwychwstali,
ogniem buntu œwiat siê pali,
t³umy w krwawej brocz¹ fali.
Z wyciem hyjen, z rykiem lwów,
³kaj¹c, jêcz¹c, gro¿¹c, kln¹c,
pêdzi tuman ludzkich ¿¹dz...

A On,
potê¿ne £ono przepotê¿nych ³on,
Jasnoœæ jasnoœci,
Zmrok zmroków,
£aska ³ask i gniewów Gniew,
stan¹³ nad skonem ¯ywota
i rêkê po³o¿ywszy na g³owie Boleœci,
na niezmierzonej, cierniem opasanej G³owie,
wype³niaj¹cej wszechœwiatów przestwory,
rozpocz¹³ S¹d.
Bij¹ pioruny,
a nad pioruny idzie Jego zew!
Ogrom bytu b³yskawic wszystkich nie pomieœci,
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a Jego œwiat³oœæ z³ota
strzela nad pe³niê, nad ogniste ³uny
b³yskawicowych potoków...

Czym jestem wobec Ciebie, ja, com z rajskich w³oœci
zabra³ z sob¹, wygnaniec, tê ³ami¹c¹ winê
i teraz ginê,
od Wschodu do Zachodu tu³acz nieszczêœliwy,
pod nieuchronnych wyroków
w pocz¹tkach dnia i nocy wzniesionym obuchem?!
Stopê swoj¹ z³o¿y³eœ na pokoleñ grzbiecie
i s¹dzisz! Kyrie elejson!
P³aczów i jêków s³uchasz nie s³ysz¹cym uchem
i s¹dzisz! Kyrie elejson!
Na mêkê wieków patrzysz nie widz¹cym okiem
i s¹dzisz! Kyrie elejson!
Niewiasta z rozpaczliwym krzykiem rodzi dzieciê,
Ty duszê jego grzechu oblewasz hyzopem
i s¹dzisz! Kyrie elejson!
Wicher idzie po rozdro¿ach westchnieniem g³êbokiem,
ku Twojej wy¿y
modlitwy niesie krwawe, przybite do krzy¿y,
Ty s¹dzisz! Kyrie elejson!
A kto mnie stworzy³ na to, a¿ebym w tej chwili,
odziany potêpienia podart¹ ¿a³ob¹,
kawa³em kiru, zdjêtym z mar Twojego œwiata,
wi³ siê i czo³ga³ przed Tob¹,
i martwym, os³upia³ym z przera¿enia okiem
strasznego S¹du wy³awia³ p³omienne,
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œwiat druzgoc¹ce rozkazy?
A kto mi kaza³ patrzeæ na te czarne g³azy,
rozpadaj¹ce siê na gruz pod moc¹
Twojego gniewu, przeraŸliwy Bo¿e na g³azy te, gdzie straszny owoc Twego drzewa,
z³ocistow³osa Ewa,
do piersi pierœ padalca tuli obna¿on¹?...

O G³owo, przepasana cierniow¹ koron¹!...
Któ¿ siê nad dol¹ zlituje sieroc¹,
nad moj¹ dol¹,
której, Bo¿e, Twe rêce, z kajdan nie wyzwol¹?
Kyrie elejson!
Patrzaj!... Kyrie elejsonl
Ona sw¹ bia³¹ d³oñ
k³adzie na jego skroñ na trupi¹, zapadniêt¹, z¿ó³k³a skroñ zlenia³¹...
Kyrie elejsonl
I podczas gdy swe S¹dy sprawiasz Ty, o morze
niewyczerpanych gniewów,
ona swym okiem patrzy w jego oczy omdlewaj¹cym okiem!
Kyrie elejson!
Jej nagie uda dr¿¹,
palcami rozczesuje z³oto swych warkoczy
i fal¹ z³ocistych w³osów
os³ania jego nagoœæ i pieœci, i pieœci
ustami czerwonymi bladoœæ jego ust.
Kyrie elejson!
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Wê¿owe jego krêgi opasuj¹ biodra
rozlubie¿nionej Boleœci,
a ona, wyprê¿ywszy swe rozpustne cia³o,
nienasyconym oddycha pragnieniem.
Kyrie elejson!
Na ³onie jej spoczê³a czarna, lœni¹ca broda
rozpalonego Szatana,
co œwiat umieraj¹cy okry³ swoim cieniem,
a ona,
w zbrodniczych pieszczot rozdawaniu szczodra,
zamknê³a w dr¿¹ce go biodra,
w nabieg³e ¿¹dz¹ ramiona...
Kyrie elejson!
M¹ duszê pali wieczna, nie zamkniêta rana!
Któ¿ mi lekarstwo poda?
Ojcze rozpusty! Kyrie elejson.
Nic, co siê sta³o pod sklepem niebiosów,
bez Twej siê woli nie sta³o!
Kyrie elejson!
O Ÿród³o zdrady! Kyrie elejson!
Przyczyno grzechu
i zemsty, i rozpaczy szaleñczego œmiechu!
Kyrie elejson!

S¹dŸ, Sprawiedliwy!
Krusz œwiatów posady,
roz¿egnij wielki po¿ar w tlej¹cej iskierce,
na popió³ spal Adama oszukane serce
i p³acz!
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Z nim razem p³acz, kamienny, lodowaty Bo¿e!
Niech Twa surma przeraŸliwa
echem p³aczu siê odzywa
nad pokosem Twego ¿niwa...

Dwujêzycznego smoka,
Szatana o trzech grzbietach zwalczy³ w wielkim boju
archanio³ pañski, Micha³, i zgin¹³ w otch³ani. Amen.

I sta³ siê koniec œwiata... O chwilo spokoju!
Zgas³ p³omienny g³os proroka
i wiecznoœci noc g³êboka
nieprzejrzan¹ jest dla oka.

A ja, wygnaniec z Raju, tu³acz nieszczêœliwy,
zes³any, aby konaæ, na te ziemskie niwy,
i patrzeæ, jak pod z³omem niebotycznej grani,
usiad³a matka Œmierci, Ewa jasnow³osa,
pieszcz¹ca wê¿a Grzechu, posy³am w niebiosa,
opad³o nad wiecznoœci tajemniczym mrokiem,
to moje wiekuiste, nieprzebrzmia³e: Amen!
Amen!

W umar³ych bytów milczeniu g³êbokiem,
s³ychaæ jedynie Amen, moje straszne Amen.

O Bo¿e mi³osierny, zmi³uj siê nad nami!
Kyrie elejson!
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Przede mn¹ przepaœæ, zrodzona przez winê,
przez grzech Twój, Bo¿e!... Ginê! ginê! ginê!
Amen.
A có¿ powstanie ponad nicoœciami,
gdzie ongi by³y œwiaty
i Ja, w chêæ ¿ycia bogaty,
a dziœ w umar³ych postawiony rzêdzie?

Niech nic nie bêdzie!
Amen!

Bo có¿ byæ mo¿e, jeœlim ja zagin¹³?...
Na wszystko mrok nicoœci nieprzebyty sp³yn¹³
Amen.

ŒWIÊTY BO¯E, ŒWIÊTY MOCNY

O niezg³êbione, nieobjête moce!

Skrzyd³ami trzepocê
jak ptak ten nocny,
któremu okiem kazano skrwawionem
patrzeæ w blask s³oñca...

Œwiêty Bo¿e! Œwiêty Mocny!
Œwiêty a Nieœmiertelny!...
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A moje skrzyd³a plami
krew, która cieknie bez koñca.
z mojego serca...
A oko moje zachodzi mg³¹,
która jest skonem
i mego serca, i duszy mej!

Niech bêdzie skonem i Twoim!
Œwiêty Bo¿e! Œwiêty Mocny,
Œwiêty a Nieœmiertelny,
zmi³uj siê nad nami!
I niechaj ³zy,
które o jasnym poranku
wisz¹ na k³osach wypoczêtych zbó¿
lub szkliwa pian¹ okrywaj¹ kêpy
w sen otulonych traw,
zmieni¹ siê w g³oœne skargi
i bez ustanku
p³yn¹ do Twoich zórz...

Niechaj rozszarpi¹ na strzêpy,
na krwawe szmaty
³uny œwitowe, powsta³e nad ziemi¹,
gdzie ból i rozpacz drzemi¹,
ogromne, przez Szatana zap³odnione œwiaty,
a mo¿e przez Ciebie,
o Œwiêty, Nieœmiertelny, Œwiêty, Mocny Bo¿e!
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Dlaczego moje li wargi
maj¹ wyrzucaæ krwaw¹ pieœñ?!
P³acz ze mn¹!
Dlaczego sam mam iœæ w tê przestrzeñ ciemn¹,
choæ ¿ar po³udnia pali siê w przestworze?...
Dlaczego sam mam wlec siê na rozdro¿e,
ku tym pochy³ym krzy¿om,
którym na czarne ramiona
kracz¹ca siada wrona
i dziobem zmar³e rozsypuje próchno?

Niech g³uche ¿ale nie g³uchn¹!...

IdŸ ze mn¹!

Zrzuæ z Siebie, Ojcze, nietykalne blaski!
Zgarnij ze Siebie tê bo¿¹,
tê w³adaj¹c¹ moc, co nad wiekami
nieugaszon¹ p³omienieje zorz¹
i œwiat³oœæ daje œwiatom,
i œwiaty w swoim ogniu na popio³y trawi!
Stañ siê tak lichy jak ja, i skulony,
i doczesnoœci okryty ³achmanem,
wlecz siê nieszczêsnym ³anem
za kluczem w dal przymglon¹ ci¹gn¹cych ¿urawi,
ku cichej, na rozstajach kopanej mogile
zapomnianego cz³owieka!
Albo w swej ca³ej, wiekuistej sile,
w ca³ej potêdze wszechmocnego bytu,
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stañ przy mym boku
i duszê moj¹ rozszerz do Swego bezmiaru,
i oczy moje, w smutku zapatrzone strony,
rozewrzyj, królu globów pe³nych ¿alu,
do nieobjêtych orbit,
i wlecz siê, wlecz siê ze mn¹ na samotne pola,
ku tym ostami poros³ym przydro¿om,
gdzie, kurzem obsypana, œlepa siad³a Dola...

A wiatr rozwiewa jej w³osy
i ¿wir jej w puste sypie oczodo³y,
a s³oñce, rozpaliwszy bezdenne niebiosy,
pali jej ¿ó³te, pomarszczone skronie
i po policzkach leje strumieñ ¿aru,
w bezdŸwiêczn¹ skórê piersi wysuszone zmienia
i wargi jej roztwiera, daremnie ³akn¹ce
ach! rzeŸwi¹cego zbawienia.
A dzwon siê rozlega,
z jêkiem siê czo³ga po spalonej ³¹ce,
z p³aczem siê wznosi nad umar³e b³onia,
³kaniem wyschniête chce poruszyæ wody
i zrozpaczony zamilka u brzega,
i znów siê zrywa, i jêczy, i p³acze,
i ³ka, i p³ynie, i p³ynie, i p³ynie
w tej rozp³akanej godzinie...
A jako widna ta ziemia, wspania³a
wielk¹ godzin¹ konania,
nie pogrzebione wokó³ le¿¹ cia³a,
a ci siê wlok¹, popêdzani moc¹
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strasznego lêku.
A ka¿da g³owa ku ziemi siê s³ania
ka¿de kolano siê chwieje,
a krzy¿e posmutnia³e dr¿¹ w wychud³ych rêku,
a w wietrze chor¹gwie trzepoc¹,
a w martwym, niemym s³oñcu gromnice siê z³oc¹,
a Œmieræ przed t³umem kroczy,
wielkimi kroczy odstêpami
i z œmiechem na trupich ustach
wywija kos¹ stalow¹,
po³yskuj¹c¹ w po³udniowym skwarze,
A nad jej g³ow¹,
jak wieniec z czarnych zió³,
rozkwit³ych podmuchem ¿a³oby,
gdzie drzemi¹ stuleci groby,
zg³odnia³ych kruków kr¹¿¹ stada
chmur¹ œciemnion¹
i wysun¹wszy dzioby,
¿¹dliwie ch³on¹
ten wiew, który idzie od ziemi truj¹cy, œmiertelny wiew...
A ona, œwiata przebiegaj¹c smug,
kroki swe liczy na mile
i kos¹ zatacza ³uk,
¿e jako zbo¿e w dzieñ koœby,
tak pokolenia padaj¹
na nieskoñczonym obszarze,
który jej mocy odda³ siê spokojny,
który jej mocy odda³ siê bezwiedny...
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O dzwonu ³kaj¹ce proœby!
O szumie wiêdn¹cych drzew!
O Bo¿e, Œwiêty Bo¿e! Œwiêty a Nieœmiertelny!...

A ci siê wlok¹,
blasków s³onecznych odziani pow³ok¹.
A dzwon siê rozlega
w blasków s³onecznych poz³ocistym pyle,
opadaj¹cym na zielska przydro¿y,
na melancholiê okryte przecznice,
na grób samotny
zapomnianego cz³owieka.
Kopcie samotny grób!
Niechaj w nim koœci po³o¿y
ten, który z matki ¿ywota
wyniós³ nieszczêsny los!
Nieokie³zana gna³a go têsknota
za widmem bólu,
który sam jeden
wszechmocny posiada g³os,
który sam jeden rozpieœnia
duszê s³abego cz³owieka
w natchnion¹ pieœñ,
zap³adniaj¹c¹ œwiaty...
Kopcie samotny grób,
poœród krwawników kopcie i dziewanny,
u stóp
próchniej¹cego krzy¿a,
gdzie w po³udniowy skwar
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bratnie siê schodz¹ duchy,
t³um zapomnianych mar,
i wœród spalonej usiad³szy murawy,
jêk wyrzucaj¹ g³uchy
z skrwawionych ³on...
A jêk ten idzie po z¿êtych zagonach
razem z t¹ pieœni¹, któr¹ jêczy dzwon na r¿yskach rusza porzucone k³osy,
czarnymi o¿yn jagodami chwieje
i wierzb p³acz¹cych srebrne czesze liœcie,
i szumi w wierzchach czerwonych chojarów...
Kopcie samotny grób
tam, na tej miedzy szerokiej,
gdzie roœnie ³opian chropawy,
gdzie srebrne lœni¹ siê podbia³y,
gdzie aksamitna bylica
rozpierza miêkkie swe kiœcie!
Tam, gdzie ten parów
s¹czy resztkami wody,
gdzie ten w¹dolec ospa³y,
gdzie ci siê wlok¹,
blasków s³onecznych odziani pow³ok¹,
gdzie siê nad drog¹ kurzu wzbija s³up,
kopcie samotny grób!
Gdzie ziemia pêka od ¿arów,
gdzie ka¿da jej grudka
pe³na jest znojów
i krwawych prób,
gdzie dzwon siê rozlega,
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gdzie w wietrze chor¹gwie trzepoc¹,
gdzie siê gromnice z³oc¹ kopcie samotny grób!
Gdzie w dali pob³yskuje jezioro têskni¹ce,
gdzie jaskier wiêdnie na ³¹ce gdzie opuszczone mogi³y te kopce poleg³ych wojów
nielitoœciwy rozorywa p³ug,
rdzawe szablice wyrzucaj¹c z wnêtrza,
dziœ wroga zbrodniczy ³up,
tam wy samotny, cichy, kopcie grób!...
Niechaj w nim koœci po³o¿y
ten, który powsta³ z tej ziemi,
który mia³ w sobie jej trud,
jej tajemniczy jêk,
id¹cy z g³êbin przestworzy
w po³udnia senny skwar.
Niechaj w nim spocznie na wieki
ten, który zabra³ z jej chat
¿alniki ³ez
i czeka³, kiedy przyjdzie wybawienia kres,
i z jej szumi¹cych zbó¿
zgarnia³ ten dziwnie przejmuj¹cy szum,
i w swoich dum
treœæ go zamyka³, i w œwiat
jak wielk¹ œwiêtoœæ niós³.
I ¿al go zdejmowa³,
¿e mu nie dan¹ by³a moc,
by zmieniæ w tryumf te ³zy;
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¿e nie mia³ si³y,
aby te szumy ¿a³obne
w jakiœ weselny,
w jakiœ radosny hymn siê rozpieœni³y!
I obarczony przekleñstwem najdro¿szych,
stan¹³ na drodze w dzieñ tuczy,
jak krzew pogiêty,
i z piorunami w zawody
rozpacz¹ grzmia³!
A burza huczy i huczy,
a chmur siê k³êbi wa³,
a wiatr mu deszczem miecie w œlepe oczy,
a grzbiet mu dr¿y jak brzoza wœród pustego pola,
a œlepa na przydro¿u przykucniêta Dola
œmieje siê dzikim œmiechem,
¿e siê nie spotka³ z echem
ten rozpaczliwy g³os,
¿e go wch³onê³y odmêty
tej burzy.
¯e w tej nieœmiertelnej podró¿y,
w tej drodze znojnej,
na tym zsieczonym ³anie
upad³ bezsilny cz³ek,
do wichru zwali³ siê stóp.
Kopcie samotny grób!
A Ty, o Œwiêty,
o Nieœmiertelny,
który swym jednym oddechem
wype³niasz wieków wiek,
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Ty od powietrza, g³odu, ognia i wojny,
i od Szatana, który w dom przychodzi
i dusze zwodzi,
zachowaj nas. Panie!

Œwiat dó³ swój grzebie
od pierwszych dni,
a w obramieniu Trójk¹ta
Twe oko lœni
nad wêg³em niebieskiej bramy...
A my wo³amy do Ciebie,
a my wzdychamy,
Ewy nieszczêsne dzieci...
A z g³uchym ³oskotem
na trumnê sypi¹ siê grudki
ziemi oblanej potem,
ziemi oblanej krwi¹...
A naoko³o zapad³e mogi³y
i cicho ³kaj¹ce smutki
wœród trawy, co z cichym szelestem
po¿ó³k³e liœcie ko³ysze.
A œwiat³oœæ wiekuista biednym ludziom œwieci
w tê podró¿ ciemn¹...
Jestem!
I Ty jesteœ tu ze mn¹!
Przerwij tê ciszê!
Niech Twoje s³owo gromowe
zagrzmi nad wielkim cmentarzem!
Radosne niech g³osi nadzieje!
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Niech zapomniani wstan¹,
a ¿ywym niechaj ¿ycie nie bêdzie ponurym,
wieki kopanym do³em!
Zmi³uj siê, zmi³uj nad nami!
Z kornym b³agamy czo³em!
Spuœæ Swoj¹ ³askê na tê nasz¹ g³owê,
na oczy zmroczone ³zami!
Zmi³uj siê, zmi³uj nad nami!
Daj spiek³ym ³anom
rzeŸwi¹cy deszcz!
Nie zsy³aj gradu,
który nam zbo¿e zsiecze, nim dojrzeje...
Nie traæ naszego dobytku
w owcach i koniach!
Trzymaj z daleka pomory,
które nam bij¹
ostatni¹ krowê z obory!
Ze ¿yta wypleñ sporysze
i chwast k¹kolu
i w rêku trzymaj te chmury,
by siê nie rwa³y
i nie topi³y w ulewie
snopów na polu!
Niechaj nie p³acz¹ stulecia!
Niech mróz spóŸniony nie warzy nam kwiecia
na ledwie rozkwit³ym drzewie,
na naszych wiœniach i gruszach,
na naszych starych, pochy³ych jab³oniach...
I wdziêcznoœæ rozpal nam w duszach,
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byœmy Twe dary godnie oceniaæ umieli.
O pe³en kary
i przebaczenia pe³ny!
Chocia¿ ci nasze te grzechy utrudni¹
stan¹æ nad nimi z powiek¹ zamkniêt¹,
niech Twoja litoœæ stokroæ wiêksz¹ bêdzie
ni¿eli wszystek nasz grzech!
O Panie!
Nie daj wysychaæ studniom!
Niech siê Szatana nie rozlega œmiech!
Na naszej grzêdzie,
gdzie ciê¿ki trud rozpoczêto,
niech trud ten ¿niwem siê stanie!
Spraw, aby w wielkie, uroczyste œwiêto,
w tê chwilê weso³¹,
gdy na organie
i œpiewem, i kadzid³em wielbimy Tw¹ moc
i dobroæ Twoj¹,
nie by³a dla nas potrzeba
sk¹piæ dziecinom chleba!
Chroñ nas od zdrady
i daj nam tyle,
byœmy we w³asnej spoczêli mogile;
by nasze dzieci czy wnuki,
gdy przyjdzie im dla ojców starych kopaæ grób,
nie by³y przymuszone iœæ miêdzy s¹siady
i prosiæ o ja³mu¿nê, ach! na cztery deski,
na prost¹, bia³¹ skrzyniê z naznaczonym smo³¹
krzy¿em u g³owy...
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Ojcze niebieski!
Na pokropienie daj
i aby grosz by³ gotowy
dla dziadka proszalnego, co w gor¹cej wierze
ciche odmówi pacierze...
A jeœli ziaren swych ³ask
nie zechcesz równaæ strychulcem
po brzegi swej szczodrej æwierci,
od nag³ej i niespodziewanej œmierci
racz nas zachowaæ. Panie!
I niechaj w wietrze chor¹gwie trzepoc¹,
niech siê gromnice z³oc¹,
niech blask ich p³ynie w ten s³oneczny blask!
Pogrzebne niech zabrzmi¹ œpiewy
nieszczêsnym dzieciom Ewy!
Pad³ym na znojnym ³anie
niech dzwoni ¿a³obny dzwon,
niech szumi z tej trawy szelestem...

Œwiêty Bo¿e! Œwiêty Mocny!

Jestem!
Jestem i p³aczê...
Bijê skrzyd³ami,
jak ptak ten ranny,
jak ptak ten nocny,
któremu okiem kazano skrwawionym
patrzeæ w blask s³oñca...
A u mych stóp
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samotny kopi¹ grób,
a czarna wrona,
na Bo¿ej mêki usiad³szy ramiona,
bez koñca
kracze i kracze,
i dziobem zmar³e rozsypuje próchno...
A ci siê wlok¹,
œwietlist¹ mgie³ sierpniowych odziani pow³ok¹,
jak cienie,
do wielkiej siê wlok¹ mogi³y...
Za nimi dziewanny
z piaszczystych wydm siê ruszy³y,
z miedz siê ruszy³y krwawniki,
spoza zap³oci bez siê ruszy³ dziki,
tatarak zaszumia³ w w¹dolcach
i z mu³u otrz¹sn¹wszy pachn¹ce korzenie,
idzie wraz z niemi...
Z mokrade³ kêpy rogo¿y,
z przydro¿y
osty o ¿ó³tych kolcach,
szerokolistnê ³opiany,
senne podbia³y,
fioletowe szaleje,
cierniste g³ogi
wsta³y
i id¹...
Liœæmi miêkkiemi
wierzb zaszeleœci³ rz¹d
i w cichej, rozpaczliwej sunie siê ¿a³obie
78

œladem ich drogi...
Ca³e r¿yskami zaœcielone ³any
oderwa³y siê w tej dobie
od macierzystej ziemi
i niby olbrzymie œciany
wznios³y siê w górê i p³yn¹
t¹ wielk¹ ¿alu godzin¹...
A Ty, o Bo¿e!
o Nieœmiertelny!
o wieñcem blasków owity!
na niedostêpnym tronie
siedzisz pomiêdzy gwiazdami
i g³ow¹ na z³ocistym spocz¹wszy Trójk¹cie,
krzy¿ trójramienny maj¹c u swych nóg,
proch gwiazd w klepsydrze przesypujesz z³otej
i ani spojrzysz na padolny smug!
Zmi³uj siê, zmi³uj nad nami!
S³oñcom naznaczasz obroty,
gasisz ksiê¿yce,
jutrznie zapalasz i zorze
i p³odzisz zasiew na byty,
na pe³ne cierpieñ ¿ywoty,
które tu musz¹ mrzeæ,
w samotny k³aœæ siê grób...
Zmi³uj siê, zmi³uj nad nami!
O Bo¿e!
O Mocny!
Ty siê upajasz wielkoœci¹ stworzenia,
po tym œmiertelnym wygonie,
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Jak bed³ki tak jarmu¿u syty ginie lud.
A jako rycz¹cy lew
Szatan po ziemi tej kr¹¿y,
na pokolenia
zarzuca zdradn¹ sieæ,
w synu na ojca zapalczywoœæ budzi,
wynaturzony gniew,
¿e syn przed ojcem zamyka swój dom!
Bratu na brata wciska krwawy nó¿,
a nasze siostry i ¿ony
na straszny rzuca srom...
Podpala nasze stodo³y
z garstk¹ zwiezionych œwie¿o zbó¿,
mordy narodów wszczyna i po¿ogê
sieje na miasta i wsi,
i przekleñstwami znaczy swoj¹ drogê...
O zniszczeñ dymi¹ce dni!
A my, ten ród potêpiony,
krzy¿e uj¹wszy w d³onie
i zblak³e w krwawym pochodzie,
trupimi piszczelami znaczone chor¹gwie,
idziem o g³odzie
a poœród nas tu g³ód!
w ten znojny,
w ten nieszczêœliwy czas,
w którym konaj¹ wieki
i wraz siê rodz¹ nowe
na ciê¿sz¹ jeszcze niedolê idziemy, biedn¹ pochyliwszy g³owê,
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jak ten zsieczony las idziemy, a kres tak daleki!
A lêk niespokojny
biczem popêdza nas
i dech zapiera wœród ³on...
A naoko³o rozlega siê dzwon,
na to cmentarne przelewa siê pole,
na te wyschniête rzeki,
w chojary ¿a³ob¹ sw¹ godzi,
¿e te siê k³ad¹ na piaszczystym ³anie...
A pierœ nasza ³ka,
a w oku b³yszczy ³za,
a ptak ciê¿ko ranny
uderza w skrzyd³a krwi¹ ociekaj¹ce,
a jaskier wiêdnie na ³¹ce,
a z nami id¹ dziewanny
i krwawnik, i wodne lilije,
a mór nam byd³o bije,
a dom siê nasz pali,
a siostra utonê³a w rozplenionej fali,
a ojciec gdzieœ daleko w strasznej zgin¹³ bitwie,
a Z³e ur¹ga modlitwie...
Có¿ z nami siê stanie!?
O Ty, ³askami hojny,
Ty, od powietrza, g³odu, ognia i wojny,
od nag³ej i niespodziewanej œmierci
i od Szatana, który w dom przychodzi
i dusze zwodzi,
zachowaj nas, Panie!...
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Nie sk³oni³ siê jeszcze dzieñ,
a Szatan z moczarów ³o¿yska,
gdzie noc¹ ognikami b³yska,
z czeluœci b³ota wsta³
i gdy najkrótszy s³oñce rzuca cieñ
na te manowce, na te œcierniska,
pod ramiê chwyci³ Koœciotrupa
i wzrós³ nad jego niebosiêg³¹ stal nad Ciebie, Bo¿e, wzrós³!...
Maszli Ty grom Maszli Ty chmurê w ten po³udnia skwar,
aby z niej piorun pad³
i od Szatana uwolni³ ten œwiat?...
Wal b³yskawic¹, wal!
Niechaj siê ³amie,
niech siê rozkruszy ta zdrada,
która nad ¿yciem i nad œmierci¹ w³ada!...
............
Szatanie!
Ty Koœciotrupa chwyci³eœ pod ramiê
i nad wysokoœæ jego ostrej kosy
wzros³eœ w niebiosy a grom nie pada!
Z nieukojon¹ ¿a³ob¹
klêkam przed Tob¹!
Zlituj siê, zlituj nad ziemi¹,
gdzie ból i rozpacz drzemi¹,
gdzie ból i rozpacz dzwonem siê rozlega
i w strasznej pieœni brzmi...
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Szatanie!
Kop mi samotny grób
na opuszczonym ³anie,
u krzy¿a czarnego stóp,
pod gliny pow³ok¹ rdzaw¹!
A i¿by nie porós³ traw¹,
tañcz na nim taniec piekielny
po wszystkie dni!...
A Ty, o Œwiêty!
A Ty, o Mocny!
Ty Nieœmiertelny,
proch gwiazd przesypuj w Swej klepsydrze z³otej
i p³odŸ ¿ywoty,
aby tak klê³y jak ja;
aby p³aka³y jak ja;
aby w szarpi¹cej modlitwie,
co jako dzwon ten ³ka,
o zmi³owanie prosi³y;
aby siê wlok³y z gromnicami w d³oni
ku tej nieznanej ustroni,
do tej - ostatniej mogi³y;
aby tak wysch³y jak ³za,
któr¹ ju¿ oko me p³akaæ nie mo¿e;
aby tak mar³y jak ja o Œwiêty, Nieœmiertelny! Œwiêty, Mocny Bo¿e!
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MOJA PIEŒÑ WIECZORNA

On by³ i myœmy byli przed pocz¹tkiem niech imiê Jego bêdzie pochwalone!
Razem z gwiazdami byliœmy i s³oñcem,
zanim siê gwiazdy i s³oñca
jê³y rozbijaæ w swych ko³ach,
zanim siê sta³o to, co ciê po¿era.

O duszo, spragniona mi³oœci,
o duszo, spragniona spokoju!
On by³ i ty w nim by³aœ przed pocz¹tkiem,
nim jeszcze mi³oœæ i spokój
sta³y siê ogniem trawi¹cym,
zanim siê .sta³y zabójcz¹ têsknic¹
i tym kamiennym, œlepym przera¿eniem...

Dzieñ mój przygasa za wielkim, niebotycznym przygasa mi szczytem,
krwaw¹ za sob¹ zostawiaj¹c zorzê,
która siê czepia ogniami
tych oto smreczyn i œcian poszarpanych,
zatartych œladów moich stóp.
Dzieñ mój przygasa, ten z³oty,
ten lazurowy, ten s³oneczny dzieñ,
w b³ogos³awieñstwie swych drogich promieni
wiê¿¹cy kl¹twê dla cz³eka,
dla zb³¹kanego pielgrzyma.
Niech gaœnie! niech ginie!
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Niech upragniony nadejdzie ju¿ wieczór
ze swoj¹ cisz¹ wieczyst¹,
która ci mg³ami szepce miesiêcznymi,
¿e zanim mi³oœæ i spokój
sta³y siê ogniem trawi¹cym,
zanim siê sta³y zabójcz¹ têsknic¹
i tym kamiennym, œlepym przera¿eniem,
On by³, i myœmy byli przed pocz¹tkiem.

B³ogos³awion¹ niech bêdzie ta chwila,
kiedy siê rodzi wieczorny hymn duszy!
Kiedy od cichych pól,
od r¿ysk i rzecznych pobrze¿y,
od przecznic i od ugorów,
od wypaczonych chat
i od tych stodó³ zwietrza³ych
ch³opiêca p³acze piosenka:
A graj¿e mi, piszcza³eczko,
a graj¿e mi, graj!
Ulini³em ciê z wierzbiny,
gdzie ten potok srebrnosiny,
gdzie ten szumny gaj!
Pani pana tam zabi³a,
zieleni siê, hej! mogi³a,
zieleni siê, hej!
A cierniste krzewiê g³ogu
œwiat swój sypie po roz³ogu,
s szept idzie z kniej!...
A dusza s³ucha i s³ucha...
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A dzieñ jej przygasa,
l ona œladem têsknicy
p³ynie rozlewn¹ fal¹ ksiê¿ycow¹,
rosami p³ynie, lœni¹cymi na ³¹kach,
i wierzcho³kami ukojonych drzew,
i grzbietem bia³ych gór
ku onym dniom zapomnianym,
gdy mi³oœæ i spokój
nie by³y ogniem trawi¹cym
ani kamiennym, œlepym przera¿eniem.
Przestwór siê przed ni¹ rozszerza
I przepe³niony wiekuist¹ noc¹,
topi w swych g³êbiach wszystko, co j¹ zmog³o
ur¹gowiskiem i grzechem,
i wype³nion¹ pokut¹,
wstydu i hañby pociemnia³¹ twarz¹,
i podeptaniem œwiêtych, bo¿ych praw,
i krwaw¹ zemsty pochodni¹,
i bolu, bolu strasznego
tak po¿¹danym, a tak ¿r¹cym widmem.

B³ogos³awion¹ niech bêdzie ta chwila,
kiedy siê rodzi wieczorny hymn duszy!...
Na senne kwiaty wyst¹pi³a rosa,
na ³¹k p³aszczyzny, na ciemny ³an zbo¿a,
a ona siad³a na brzegu jeziora
i rozmodlona patrzy w jego g³êbiê i oparami wznosi siê nad wielk¹,
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i s³ucha, i patrzy, i szepce
swoje wieczyste pacierze.
Z zapad³ych wiosek p³yn¹ rozhowory,
w bagniskach dzikie obzywa siê ptactwo,
a gdzieœ w pustkowiu, a gdzieœ na rozstaju
w samotnej chacie po³yskuje œwiat³o,
a tam! z daleka cicha idzie Œmieræ.
Od zórz zachodnich, w zió³ zasypiaj¹cych
rozkosznej woni piosnka siê ko³ysze,
nad niemowlêcia kolebk¹ wysnuta:
O tej radoœci, o tym weselu,
o tym cudownym, ukrytym zielu
zza siódmej góry, zza siódmej rzeki,
które na smutek s³odkie ma leki.
O tej godzinie, co szczêœcie niesie,
pieœñ siê ko³ysze po krzach, po lesie,
po falach ¿yta pieœñ siê ko³ysze
w tê uroczyst¹, wieczorn¹ ciszê,
a w œlad za pieœni¹ cicha kroczy Œmieræ.
Wysz³a z dziedziny, gdzie mi³oœæ i spokój
nie s¹-ci ogniem trawi¹cym
ani zabójcz¹ têsknic¹,
ani kamiennym, œlepym przera¿eniem,
i w œwiat pod¹¿a, ku onym rozstajom,
k«temu pustkowiu, ku chacie samotnej,
k«temu s³abemu, czerwonemu œwiat³u...
Œcie¿yn¹ zd¹¿a i traktem szerokim,
po drodze zerwie jakiœ k³os zielony
albo te¿ listek topoli
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i w zamyœleniu rzuci je pod nogi.
Lekkimi stopy przygnie jak¹œ trawkê
lub owad zdepce na miedzy,
albo sw¹ d³ug¹, bia³¹, przeŸroczyst¹
zanurzy rêkê w staw
i jego srebrn¹ powierzchniê
powlecze rdz¹ opa³ow¹.
Czasem w tym swoim pochodzie
si¹dzie na chwilê pod krzy¿em pochy³ym
na opuszczonej mogi³ce
i g³owê ukrywszy w d³onie,
g³êbokim jêkiem zap³acze,
rozlewaj¹cym siê na okr¹g œwiata,
a potem wstaje i traktem rozleg³ym
albo miedzami idzie znów œród zbó¿
k«temu pustkowiu, gdzie w chacie samotnej
czerwone, s³abe po³yskuje œwiat³o.
A za ni¹ snuje siê smuga
sinych oparów i mgie³,
na których ciê¿kim, dalekim obrze¿u
zachodnia krwawi siê zorza...
Czemu nie gaœniesz, ty zorzo?...
On by³ i myœmy byli przed pocz¹tkiem,
zanim siê sta³o to, co nas po¿era!
Czemu nie gaœniesz?!
Ach! jak siê w twoich p³omieniach
pal¹ te grona jarzêbin!
Jak siê roz¿arza ten ¿wir ten szary piasek na drodze p¹tniczej!
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Wybaw cz³owieka, o Panie,
od ¿agwi gniewu Twojego!
Dusza ci œpiewa psalm, jak niegdyœ, niegdyœ œród koralowych jarzêbin,
przy rozszumia³ych, wielkich polach zbó¿,
przy tajemniczych pogwarkach tych lip,
rozko³ysanych Twym œwiêtym oddechem...
Pokorna, cicha, nieskalana dusza
stoi u wrótni koœció³ka
i psalm Ci œpiewa, tak wieczny,
jak wieczn¹ ona i Ty!
Na roztêczone mg³awice kadzide³
k³ad¹ siê dŸwiêki organów,
majestatyczne, cudotwórcze dŸwiêki,
i podp³ywaj¹ ku cichej, pokornej,
ku nieskalanej, ku skupionej duszy,
klêcz¹cej u progu œwi¹tyni.
Grona jarzêbin rumieni¹ siê w s³oñcu,
prastare lipy szumi¹ hymn pierwotny,
przenikaj¹cy g³êbinê jestestwa,
³an siê ko³ysze, roz³o¿ysty, z³oty,
w oknach œwiergoc¹ jaskó³ki,
nad poszeptami pacierzy
nieprzeliczonych p¹tników
bia³e wzlatuj¹ go³êbie,
a w rozmodleniu milcz¹cym,
na skrzyd³ach psalmów tak wiecznych
jak wieczna ona i Ty,
wznosi siê dusza ku Tobie.
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Bo gdzie¿ jest wiêkszy Pan i król, i w³adca?
Gdzie¿ moc Ci równa i równa potêga?
Sam z Siebieœ powsta³, majestat Twój p³onie
na tym z wiecznoœci zbudowanym tronie.
Z Siebie stworzy³eœ ten przestwór bez koñca
i z Siebieœ w niego rzuci³ ¿ar na s³oñca.
Istnienieœ Swoje zamkn¹³ w prochu ziemi
i wichr piersiami oddycha Twojemi,
Duszê cz³owieka wywiod³eœ ze Siebie
wraz z dusz¹ globów œwiec¹cych na niebie.
Tyœ, Bo¿e, ziarnem i k³osem, i listkiem,
Wszystko jest z Ciebie i Ty jesteœ Wszystkiem,
i przez Ciê Wszystko, nieœmiertelny Panie,
ma nieœmiertelne w Tobie królowanie.
Gdzie¿ moc Ci równa? gdzie¿ równa potêga?
Gdzie¿ jest ten p³omieñ, co skry Twej dosiêga?
Gromem przemawiasz w ³yskaj¹cej tuczy,
g³os Twój morzami i wulkanem huczy,
trzêsieniem ziemi og³asza Twe wieœci
lub s³odko szumi, szemrze i szeleœci.
Straszliwym bywasz w Swym monarszym gniewie:
rozkwit³e pola zatapiasz w ulewie,
¿agwi¹ po¿arów godzisz nam w zagrody,
bijesz dobytek i zatruwasz wody.
Lecz kto opiece Twej odda siê szczerze,
tego Twa ³aska od z³ego ustrze¿e.
Bo czyja¿ dobroæ Twych bezmiarów siêga?
Gdzie¿ moc Ci równa i równa potêga?...
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B³ogos³awion¹ niech bêdzie ta chwila,
kiedy siê rodzi wieczorny hymn duszy,
tej nieskalanej, pokornej i cichej!...
0n by³ i myœmy byli przed pocz¹tkiem chwalmy i wielbmy Jego œwiête imiê!

Czemu nie gaœniesz, ty zorzo,
nad oceanem tych ciê¿kich oparów,
co poch³onê³y me s³oñce?
Ksiê¿yc siê dŸwign¹³ ponad wê¿a gór,
osrebrza brzegi ob³oków,
lœni siê na rysach œnie¿ystych;
od wschodu pe³za cicha noc,
stoki swym wielkim przyt³acza spokojem,
a ty siê palisz!
Stamt¹d - od nizin dalekich,
usypiaj¹cych poza stu wodami,
poza tysi¹cem dróg,
jakieœ siê echo przyczo³guje w duszê Cicho!
To p³acz tej dawnej, ch³opiêcej piosenki:
A graj¿e mi, piszcza³eczko,
a graj¿e mi, graj!
Ulini³em ciê z wierzbiny,
gdzie ten ruczaj srebrnosiny,
gdzie ten szumny gaj!
Ach!...
Przeoratem ³an o œwicie od pola do pola,
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k¹kól wyrós³ w moim ¿ycie,
dola¿ moja, dola!
A graj¿e mi, piszcza³eczko,
a graj¿e mi, graj!...
a graj¿e mi, graj !...
Czemu siê ¿agwisz?...
Niech raz ju¿ wszystko zagaœnie!
Jarzêbina siê rumieni,
szepc¹ lipy stare,
suchy piasek siê podnosi - - Czemu nie milkniesz, ty zorzo?
Dlaczego krzykiem ognistym,
wystrzelaj¹cym z tych przepastnych szczelin
pomiêdzy dwiema piekielnymi œciany,
tak mnie oœlepiasz i tak mnie og³uszasz,
¿e dojœæ nie mogê do kresu?
Dzieñ mój ju¿ przygas³,
a zorza jego siê krwawi,
jakby siê krwawiæ mia³a w nieskoñczonoœæ!...
Wszystko po¿era swymi p³omieniami duszê mi pali i œwiat ca³y pali!
Z olbrzymich snopów ognia,
jakby m³óconych niewidzialnym cepem,
sypi¹ siê ziarna skier
w okr¹g na niebo i ziemiê!
Ksiê¿yc siê zaj¹³
i w mgnieniu oka wyrós³szy
w ogromn¹ kulê ognist¹
zaczyna rwaæ siê w kawa³y
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i p³omiennymi wali siê bry³ami
na cielska p³on¹cych gór,
na popió³ smreków spalonych.
P³on¹ jeziora, sto wód siê pali
i tysi¹c dróg!
Z rozszala³ego wnêtrza ziemi
ogniem buchaj¹ wulkany,
gwiazd miliony tn¹ b³yskawicami
spieniony potop p³omieni
i z hukiem
gin¹ w czeluœciach czerwonych...
Bo¿e!
Czemu mnie karzesz?
W tych roz¿arzonych stan¹³eœ przestworzach,
ca³y sp³omienion, wiêkszy ni¿ przestwory,
z krzy¿em ogromnym, p³omienistym w d³oni
i roz¿agwiony rzucasz na mnie œwiat...
Karz mnie!
Bom-ci ja cz³owiek, który wyszed³ z grzechu
i przeœladowan by³ przez grzech - do koñca l
Moja to wina!
Bo oto moja nieprawoœæ,
mnoga jak iskry tych ogni,
przesz³a granice, Panie, Twych zamiarów!
Ojcam siê wypar³,
a kiedy zamkn¹³ powieki,
krzy¿a-m na jego grobie nie postawi³,
bom go nie prosi³ o garœæ tego b³ota,
o nêdzny ¿ywot ten!
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Moja to wina, moja wielka wina!
Matkê-m wypêdzi³ z domu, by nie jad³a
strawy, porwanej wiêkszym ni¿ ja tchórzom a wypêdzi³em j¹ w czas, gdy nad ziemi¹
przebiega³ tuman nawa³nic,
aby jej w drodze, w bezludnym pustkowiu,
oczy wy¿ar³y b³yskawice,
a d¹b, wal¹cy siê od gromu,
aby j¹ przygniót³ sw¹ k³od¹ na wiecznoœæ!
Moja to wina, moja wielka wina!
Oœlep³¹ siostrê spotkawszy ¿ebrz¹c¹
u wrót wspania³ej katedry,
nie czu³em tyle odwagi,
aby siê dotkn¹æ jej rêki wyschniêtej
i na jej krwawe wskazuj¹c orbity,
g³upim powiedzieæ lwom i pustym lwicom:
IdŸcie l mnie ³aski waszej nie potrzeba to siostra moja! przy niej mi pozostaæ!
Moja to wina, moja wielka wina!
Psa, który zaszed³ mi drogê
i z g³odu zêby wyszczerzy³,
i mi³osierne wlepi³ we mnie œlepie,
kopn¹³em nog¹,
a¿ ze skowytem pad³ pod moim p³otem!
Robaka-m zdepta³ tysi¹ce owadów
mia¿d¿y³em stop¹, wlok¹c siê przydro¿em,
a¿eby duszê znudzon¹
orzeŸwiæ wschodem lub zachodem s³oñca.
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A pn¹c siê w górê, ku rzeŸbionym grotom,
ku tajemniczym snom stalaktytowym
albo ku wirchom, sk¹d pycha
wygra¿a œwiatu piêœciami z granitu,
kaza³em œcinaæ pacho³kom
ga³êzie smreków m³odziutkich,
gdy¿ iglicami dra¿ni³y mi skronie...
Zabi³em brata,
bo mi siê wora³ w miedzê
i narêcz owsa mi wy¿¹³
dla swego konia moja to wina, moja wielka wina!
Chêæ mi raz przysz³a ob³êdna,
a¿eby kopaæ dla siebie mogi³ê,
bo mi siê ¿ycie sta³o cmentarzyskiem,
i w tê mogi³ê wtr¹ci³em bliŸniego,
tak ¿e oszala³ miêdzy umar³ymi!
Moja to wina!
Uwiod³em ¿onê przyjaciela moja to wina!
Pod próg s¹siada kaza³em podrzuciæ
dziecko zrodzone z mego rozbestwienia.
A raz to grzech mi tak zaciemni³ oczy,
¿em po omacku szed³ w przepastn¹ g³êbiê
strasznego lasu
i jadowite wyszukawszy ziele,
œwiat nim st³umi³em w poczêciu.
Moja to wina, moja wielka wina!
Nie karz mnie, Bo¿e, wed³ug moich zbrodni!
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W tej gniewu Twego straszliwej godzinie
œwiat niech siê kaja, lecz niechaj nie ginie!
Wielka jest moc Twa i wielka potêga,
lecz czyja¿ dobroæ Twej dobroci siêga?!
Rozpalonymi namiêtnoœci¹ d³oñmi
umia³em skaziæ niewinn¹ wstydliwoœæ,
nim siê w s³oneczne rozwinê³a kwiecie.
Podstêpnie owoc zerwa³em dziewiczy,
s³owem, któremu da³a moc ob³uda,
wielbi¹c zbawienie z mi³oœci,
a sobiem szepta³ jak z³odziej, co w ka¿dym
widzi z³odzieja: rwij, nim przyjdzie inny!
Za grosz kupionej rozpuœcie
da³em siê wlec po ka³u¿ach
albo gdy przesyt wypi³ ze mnie krew,
jak widmom stawa³ u bram lupanaru
i Ÿrenicami zmienionymi w szk³o,
przez które ognia przeziera³ ostatek,
zazdroœniem œledzi³ takich jak ja - trupów,
by ich rozkosz¹ zw¹tlon¹
pod¿egaæ w myœli m¹ rozkosz przymar³¹.
A nieraz pod³oœæ tak mi ¿ar³a duszê,
¿e chc¹c wype³niæ jej pustkê,
ma³om nie szepta³ b³¹dz¹cym przechodniom:
Nie tymi drzwiami: tamte wam poradzê.
Moja to wina, moja wielka wina!
Zwi¹zan œlubami,
które mi jarzmem siê sta³y,
a si³ nie maj¹c otwarcie
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zrzuciæ ze siebie tych b³azeñskich dzwonków
arcykap³ana domowych o³tarzy
i iœæ, gdzie w s³oñcu po³udnia,
œród woniej¹cych ogrodów
krwawo siê z³oci zakazane drzewo,
dawa³em w duszy przystêp takim szeptom:
Niechaj¿e Szatan siê zjawi
i niech uwik³a w sieæ swojej pokusy
tê, co mi ongi by³a moc¹ szczêœcia,
a dziœ mnie dusi sw¹ cnot¹!
Wówczas jej krzyknê: pod³aœ! i ju¿ czysty
w nêdznym sumieniu pójdê spe³niæ zdradê!
Moja to wina! moja wielka wina!
Oto jest mi³oœæ! oto jest to Ÿród³o,
z którego bije szlachetnoœæ!
Moja to wina! moja wielka wina!
Panie!
Wszystkie ja grzechy wzi¹³em na swe barki,
bom-ci ja cz³owiek, bom urodzon w bolu,
bo ¿al i rozpacz, i przestrach,
i wyczerpanie, i si³a
s¹ przyczynami mojego istnienia...
Sp³on¹³em chuci¹ do mej w³asnej krwi,
do matki mojej i do córki mej!
A w noc tajemnicz¹,
kiedy przed moim pa³acem,
wzniesionym z mg³awych majaków,
przedziwne kwiaty o zbiela³ych oczach
rozrzechotanej Meduzy
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do jakichœ strasznych rozmiarów
w m¿ach wyrasta³y miesiêcznych kiedy siê ksiê¿yc skrada³ do mych komnat
i k³ad³ na ³o¿e mego wyczerpania,
wonczas mnie ze snu budzi³a lubie¿na,
sprowadzaj¹ca warg bezw³adne drgawki
i Ÿrenic b³êdn¹ gor¹czkê,
potworna ¿¹dza ku Twemu - zwierzêciu!
Moja to wina, moja wielka wina!
Oto jest mi³oœæ! Oto jest krynica,
z której wyp³ywa zwyciêstwo nad piek³em!
Moja to wina, moja wielka wina!
Karz mnie!
Karz mnie!
W tym roz¿agwionym przestworze
masz krzy¿ z p³omieni, wiêkszy ni¿ ten przestwór,
wiêc bezlitoœci¹ swych p³omiennych r¹k
wyci¹gnij cz³onki moje do ogromu
Twojego krzy¿a, na którymœ zawisn¹³
Ty sam, o Panie! ongi przed pocz¹tkiem,
kiedyœ siê zmusza³, by spokój i mi³oœæ
przemieniæ w ogieñ trawi¹cy
i w skamienia³e, œlepe przera¿enie!
Kiedyœ ze swego spokoju
i swej mi³oœci
wydziela³ s³oñca i gwiazdy,
by rozbija³y siê w swoich elipsach,
aby siê sta³o to, co nas po¿era!
Karz mnie, cz³owieka, co kr¹¿y po œwiecie
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z brzemieniem winy na ugiêtym grzbiecie.
Wagê masz w rêku i miecz sprawiedliwy,
z którego lec¹ skry na ludzkie niwy,
a pomsty Twojej p³omienna potêga
od pokolenia w pokolenie siêga.
Krew nam wysusza i po¿era koœci
wieczysta wszechmoc Twej zapalczywoœci ¿adna siê przed ni¹ groza nie osta³a:
Niechaj Ci za to bêdzie czeœæ i chwa³a
na wieki wieków, Amen, Amen, Amen!
Panie!
K³ama³em!
Zawiœæ i zazdroœæ tuli³y siê do mnie
z¿ó³k³ymi tony i nagoœci¹ swoj¹
opanowawszy m¹ duszê,
kaza³y zezem patrzeæ mi na s³awê
i na bogactwo rodzonego brata.
Krad³em w koœciele Twoim rozbi³em skarbonê!
Moja to wina, moja wielka wina!
A raz w czarownym, wielkim, ludnym mieœcie,
spiesz¹c ku œmierci, która czeka na mnie,
chciwie wstrzyma³em krok przed stosem z³ota
i b³yskawic¹, która idzie z Ciebie moja to wina, moja wielka wina!
myœl mi przebieg³a haniebna:
tak! wymordowaæ czcicieli Molocha
i potem - zaj¹æ ich miejsce!
Panie!
99

Fa³szywym by³em prorokiem
i nie umia³em powstrzymaæ bluŸnierstwa
przeciwko Tobie, tak jak dzisiaj bluŸniê!
Krzywdy-m ja bratu nie przebaczy³,
choæ sam krzywdzi³em - jak oszust!
Pogardê nios³em t³umowi,
jego sczernia³ym, spracowanym d³oniom,
jego ³achmanom przesyconym potem!
Ornat na siebie k³ad³em i koronê
i wzi¹wszy jab³ko do rêki i ber³o,
kaza³em klêkaæ przed swymi rozkazy,
jakby nie by³o Twego majestatu!
Moja to wina, moja wielka wina!
Okrêty s³a³em na spienione morza,
a w bitwach, w moim wszczynanych imieniu,
tysi¹ce k³ad³y siê we krwi swej w³asnej,
a wszak Ty jeden masz prawo
na ¿ycie cz³eka wydawaæ wyroki!...
Moja to wina, moja wielka wina!
Karz mnie!
Bom-ci ja cz³owiek skazany na karê,
bo dzieñ mój przygasa,
a zorza jego siê krwawi
i œwiat siê mój pali!
Bo dawno ju¿ przeszed³ czas moja to wina, moja wielka wina gdzie mi³oœæ i spokój
nie by³y ogniem trawi¹cym
ani zabójcz¹ têsknic¹,
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ani kamiennym, œlepym przera¿eniem...

A graj¿e mi, graj!...
Jarzêbiny siê rumieni¹ suchy piasek siê podnosi A graj¿e mi, graj!...

On by³ i myœmy byli przed pocz¹tkiem,
zanim siê sta³o to, co nas po¿era...

B³ogos³awion¹ niech bêdzie ta chwila,
kiedy siê rodzi wieczorny hymn duszy!
kiedy na wieki - na wieki
gaœnie jej dzieñ - - -
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BALLADA O BOHATERSKIM KONIU

Panie i Panowie!
Oto koñ, na którym sir Raleigh Haywards zwyciêskim dowodzi³ pu³kiem przeciwko zbuntowanemu ch³opstwu w Transwalu.
¯o³nierze Jej Królewskiej Moœci guziki maj¹ b³yszcz¹ce.
Jada³ cukier z rêki genera³owej, szczególn¹ obdarzaj¹cej ³ask¹ jego pana, a s³ynna z piêknoœci miss Ellen zaplata³a mu grzywê w wst¹¿ki, nabyte w znanym z doborowych towarów
magazynie J. M. Freebody & Debenham na Wigmorestreet 44 (czterdzieœci i cztery!).
By³ czas, ¿e koñ ten z³ociste nosi³ podkowy.
Na g³os surmy uderza³ nimi o ziem, parskaj¹c niecierpliwie i gryz¹c uŸdzienicê, albowiem
nie móg³ siê doczekaæ chwili, w której siê rzuci na wroga.
¯o³nierze Jej Królewskiej Moœci guziki maj¹ b³yszcz¹ce.
W takt orkiestry wracaj¹c po odniesionym tryumfie do miasta, szed³ jak baranek: spokojny
by³ o przysz³oœæ kraju.
Najad³ siê owsa i nie bryka³: w wojennej tylko wrzawie rwa³ siê ten koñ bohaterski i pieni³,
jakby chcia³ wieszczym krzyczeæ g³osem, i¿ ¿ycie jest tylko drog¹ do wspania³ej œmierci.
¯o³nierze Jej Królewskiej Moœci guziki maj¹ b³yszcz¹ce.
Ta ³agodnoœæ jego, stosowana w odpowiedniej godzinie, sprawia³a, ¿e równie bohaterski i w
odpowiedniej godzinie równie ³agodny pu³kownik da³ go pod wierzch swej niedawno zaœlubionej ¿onie, jak wiadomo, bogatej córce w³aœciciela kantoru wymiany b. p. sir Izaaka Hanfstaengla.
Dosiada³a go pani pu³kownikowa i o jutrzni, po snach niespokojnych, pêdzi³a ku parkom,
rann¹ zlanym ros¹, gdzie woda w szerokim srebrzy siê korycie, gdzie - ¯o³nierze Jej Królewskiej Moœci guziki maj¹ b³yszcz¹ce - trawa jako aksamit œciele siê pod stopy zab³¹kanego
wêdrowca; gdzie - ¯o³nierze Jej Królewskiej Moœci guziki maj¹ b³yszcz¹ce - potê¿ne konary
dêbów tajemniczym szepc¹ pogwarem pieœñ o nieskoñczonoœci.
Uwi¹zany do odwiecznego pnia ogryza³ krzak berberysu, a subtelna jeŸdŸczyni wczytywa³a
siê w „Dziewicê jeziora”.
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Ale niestety! Znikome jest szczêœcie ludzkie, a jeszcze znikomsze by³oby szczêœcie koñskie,
gdyby nie cudotwórczy postêp, który dla wyprostowania z³amanych duchów stworzy³ tê instytucjê.
B³ogos³awionej pamiêci sir Izaak Hanfstaengl pofa³szowa³ weksle i umar³ z zgryzoty Tragedia chodzi po œwiecie z zakwefionym obliczem ¯o³nierze Jej Królewskiej Moœci guziki maj¹ b³yszcz¹ce Pu³kownik, który wed³ug zas³ugi powinien by³ zostaæ ksiêciem Johannisburgu lub wicekrólem Indii, zgra³ siê na gie³dzie i og³osi³ bankructwo.
Bohaterskiemu koniowi oderwano podkowy i stopiono je na z³oto, a gdy zabrak³o owsa, oddali
go za bezcen - wychud³y by³ i melancholijny - pod biczysko pospolitego rozwoziciela jarzyn.
I tum go odkry³.
Zna³em jego przesz³oœæ, bo któ¿ z nas mia³by odwagê siê przyznaæ, ¿e nie jest œwiadom dziejów ojczystych?!
Nie mog³em dopuœciæ, aby tak zmarnia³ haniebnie, on, ten koñ nad konie - o nie! ten rumak
nad rumaki, który przy dŸwiêku surm nieustraszenie szed³ na nieprzyjaciela ¯o³nierze Jej Królewskiej Moœci guziki maj¹ b³yszcz¹ce.
On, który nieomal wieszczym krzyczeæ móg³ g³osem, ¿e ¿ycie jest tylko drog¹ do wspania³ej
œmierci.
Powiedzia³em sobie: Niech s³u¿y nadal sprawie publicznej, i wróci³em go spo³eczeñstwu.
Za chwilê, pod szpicrut¹ miss Jane Woodrow, bêdzie jak dawniej, na polu bitwy, ponadmiar
wysokie bra³ przeszkody; jak uskrzydlony, przebijaæ siê bêdzie przez cztery obrêcze na raz,
zrêcznie wyrzucanymi kopyty o! .tych szklanych nie uszkodzi baniek.
A kiedy nadejdzie ostateczna jego pora Tragedia chodzi po œwiecie z zakwefionym obliczem Panie i panowie!
Panowie i panie!
Raczcie mi wierzyæ:
Nie oddam go pod nó¿ prywatnego hycla, ale skórê zedrze zeñ oprawca municypalny, a mo¿e
nawet uda mi siê przekupiæ g³ównego rakarza pañstwa; wspomnienie poœmiertne pojawi siê
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w dziennikach, krajowych jako i zagranicznych, a wy, obywatele, sk³adajcie ju¿ dzisiaj grosz
do grosza, aby ta chwila nie spad³a na nie przygotowanych, abyœmy godny wznieœli mu pomnik, z jaœniej¹cym na froncie napisem:
BOHATERSKIEMU KONIOWI
WDZIÊCZNA OJCZYZNA
¯o³nierze Jej Królewskiej Moœci guziki maj¹ b³yszcz¹ce.

MODLITWA EPISJERA

Pó³tora tysi¹ca lat i wiêcej protegowa³eœ. Panie Bo¿e, ksiê¿y i markizów.
Rozbijali po otwartych drogach, naszymi rêkami wznosili zamki i pa³ace, a gdy nam ju¿ si³
zabrak³o i batog bez skutku zeœlizgiwa³ siê po krwawych plecach, szli o pomoc do tamtych,
i¿by majakiem £aski lub przypomnieniem kar piekielnych wiedli nas ku nim na twardym rzemieniu pos³uszeñstwa.
Ale skoñczy³a siê pokora ludu: g³owy ich pad³y pod mieczem Sprawiedliwego, a na miejscu
Bastylii, w której godnoœæ cz³owieka mar³a w ob³¹kaniu, otwiera nam dzisiaj szlachetny weteran drzwiczki do wnêtrza Kolumny Lipcowej.
I po dwustu trzydziestu i oœmiu stopniach wchodzimy na ni¹ swobodnie: pod z³oconymi skrzyd³ami
anio³a Wolnoœci mo¿emy krzyczeæ: „Niech ¿yje Francja!” i dawszy folgê oku, radowaæ siê dumn¹
Sekwan¹, patrzeæ z uczuciem ulgi w piersiach, jak symbol wspó³czesnego ducha, potê¿na wie¿a
Eiffla, panuje bij¹cym w niebo ¿elaznym rusztowaniem nad kamiennymi zabytkami Zabobonu.
Mo¿emy puszczaæ wodze têsknocie a¿ gdzieœ ku niebieskawym borom Fontainebleau, lub te¿
podziwiaæ wrodzone cz³owiekowi poczucie piêkna, które z Buttes-Chaumont, z tych ongi
³ysych, opuszczonych gór, z tego odludzia straceñców, z tego - ¿e tak siê wyra¿ê - jeneralnego œmietnika stolicy uczyni³a dziœ dla nas wiosenn¹ zatokê wytchnienia.
Drzewa tam szumi¹, woda w cementowym szkli siê basenie, poprzez mosty wisz¹ce, œród
poszarpanych, czarnych ska³, fantastyczne wzd³u¿ wiotkich porêczy wij¹ siê dro¿yny, to siê
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gubi¹, to siê jawi¹, a pary zakochanych b³ogim uœmiechem towarzysz¹ ich skrêtom!
Wiem, Panie Bo¿e, i¿ w owych dniach gniewu i pomsty uczyniliœmy Ci krzywdê: wyrzucono
Ciê sromotnie z Nôtre-Dame! W Œwiêtym - sit venia verbo - Sulpicjuszu na o³tarz Twój posadzono Boginiê Zwyciêstwa i u stóp Jej, w czeœæ bohatera spod piramid, wylewano strugi
najsolidniejszego produktu naszej Ojczyzny.
Atoli czas przedziwnym jest lekarzem; przebola³eœ to wszystko, przebaczy³eœ, bo któ¿ odpuszczaæ powinien, jeœli nie Ty, Panie Bo¿e, ucieleœnienie wszelkich doskona³ych przymiotów!
Dlatego te¿, ufniejszy od dziecka, zwracam siê dzisiaj do Ciebie; zreszt¹ Tobie jednemu wyznaæ to mogê, gdy¿ Ty jeden œwiadom jesteœ wszelkich tajemnic: Jeœli nie zawodz¹ tradycje
rodzinne, mój praszczur wiernym by³ stajennym królewskiego marsza³ka, a ¿ona jego postêpowa³a w szeregu z s³awnej pamiêci pani¹ Szarlot¹ Corday.
Eh! Voila! Tyle mi siê nagromadzi³o trosk i potrzeb, ¿e nie wiem, któr¹ z nich najpierw poleciæ Twym wzglêdom.
Je¿eli jednak ³askawoœæ Twa nie ma kresu, spraw, i¿by mój s¹siad, pan Rabattet, jak najprêdzej dobi³ targu z hrabi¹ de Contrexeville, zwin¹³ swoj¹ likierniê i wygodnie siê urz¹dzi³ na
wsi. Rozumiem, ¿e syty bêd¹c niedzielnych przeja¿d¿ek po Lasku wynajmowanym fiakrem,
pragnie w³asne mieæ konie i park zamkniêty dla innych.
Nielitoœciwy to i niebezpieczny konkurent: wódk¹ bije mi wina; ofiarowa³em mu spó³kê,
odmówi³. Zjedna³ sobie Kartezjanów, oddali mu wy³¹czne na kontynent zastêpstwo, a z Combesem - tak siê chwali - na jednej siadywa³ ³awie.
Uczêszcza na doroczne œwiêcenia kleryków, a nieprzyjacio³om koœcio³a mówi po cichu, ¿e
po to, by siê przekonaæ, czy nie zmniejszy³ siê w nim wstrêt do Przes¹du: „zreszt¹ - dodaje lubiê dekoracje, w operze czy w katedrze, nie ma dla mnie ró¿nicy”.
Niech w Baku pal¹ szyby - walka o wolnoœæ zawsze jest œwiêta - a w zag³êbiu borys³awskim,
w kraju na pó³ dzikich, dostatecznie g³upich barbarzyñców, gdziem siê zaanga¿owa³ na sto
tysiêcy franków, spraw, i¿by ropa tryska³a obficie.
A gdyby i tam niezadowolona zawsze kanalia zechcia³a wzi¹æ rozbrat z prawem, miej w swej
opiece tych Francuzów pó³nocy, podnieœ na targach wiedeñskich cenê ich byd³a, by z biedy
nie tracili g³owy i niezbêdne stawiali krymina³y.
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Panie! Wyznam otwarcie: chcia³em siê odwróciæ od Ciebie, boæ niegodnym jest cz³owieka
postêpu, aby wykracza³ poza granice wzroku, a ja Ciê nie widzê!
Jednak¿e w ³onie naszym jest jakieœ tajemne, niepojête drganie, które nam szepce, ¿e z œmierci¹ nie wszystko siê koñczy!
A mo¿e to tylko z³uda?
Mo¿e to nie strawiona resztka pokarmu, którym opycha³y nas wieki ciemnoty ?
Nie! nie!... Jak¿e¿ przypuœciæ, aby dusza moja nie by³a nieœmierteln¹!
Cia³o z cia³a, doczesnoœæ z doczesnoœci, zaœ wiecznym jest tylko to, co z wiecznego wyros³o!
Codzienne uczy nas doœwiadczenie, ¿e wszystko, co ¿yje, umiera: Jestem, wiêc umrê.
Zaœ dusza trwaæ mo¿e wiecznie li wówczas, jeœli z wiecznego wysz³a Ÿród³a; tym Ÿród³em Ty
siê li zowiesz, albowiem nie przekonaliœmy siê dot¹d, byœ umar³; ¿e jesteœ, mówi nam o tym
wewnêtrzna, elementarna chêæ trwania!
Zreszt¹ sam Pasteur wierzy³ w nieœmiertelnoœæ i Stwórcê.
A po wtóre, po trzecie, po ostatnie: ka¿¹ mi czekaæ na legiê, któ¿ mi udzieli cierpliwoœci,
je¿eli nie Twoja wszechcierpliwoœæ.
Chcê kandydowaæ, gdzie¿ w tych czasach zamêtu pojêæ i pr¹dów oœwiecaj¹ce znaleŸæ b³yski,
jeœli nie w Twojej wszechwiedzy.
Któ¿ odwróci nieszczêœcie od mojej lichej winniczki, jeœli nie Twoja wszechmoc!
Daj, by na staroœæ zgrzybia³e nogi moje nie by³y zmuszone obijaæ siê o miejskie bruki.
Niech t³um nie patrzy na mnie z zawiœci¹, ¿e mam odrobinê wiêcej chleba - i ja jestem z
ludu, wiêc rozumiem, co lud, a co mêty i szumowiny -.
Przedsiê wspó³republikanie moi niech mi nie poczytaj¹ za zdradê uczciwych, republikañskich przekonañ, ¿e jedyn¹ M¹ Córkê, Me ukochane dziecko, powierzam rêkom potomka tych staros³awnych
rycerzy, którzy ongi szli siê pasowaæ z pohañcem o Grób Twego Jedynego ukochanego Syna.
Panie! tchórzem nie jestem, i œmierci siê nie lêkam, lecz wdziêczny Ci bêdê, jeœli Twój Królewski Majestat - s«il Vous plaît, mon Seigneur - zechce siê ulitowaæ nade mn¹ i rozka¿e,
aby przysz³a, ¿e tak powiem — nie! po co myœleæ dziœ o niej, gdy czas mój, zda siê, daleki?!
Raczej nie sk¹p mi i nadal zdrowia i si³y, bym mê¿nie wytrwa³ w tej ciê¿kiej walce do koñca.
Niech ¿yje Francja! Niech ¿yje Rzeczpospolita! Niech ¿yje Demokracja! Amen.
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O WAL¥CYM SIÊ DOMIE

Zbudowa³em sobie dom i ju¿ siê wali.
O mój wal¹cy siê domie!
Trochê za prêdko zmieniasz siê w ruinê, prêdzej, ni¿ móg³by siê spodziewaæ cz³owiek, który
ma powieki otwarte na œmieræ.
Wszystkiem obchodzi³ pustkowia, wszystkie ugory i bezp³odne wydmy, kamienie-m wyrywa³ spod gêstwi zielsk i rów wykopawszy g³êboki, ¿e starczy³by mi za grób, rzuca³em je t¹
rêk¹ na fundamenty dla ciebie.
Raz, kiedym pobieg³ w pole, szukaj¹c czworogrannych g³azów na naro¿niki, obsiad³y mnie
psy: omal ze œmiechu-m nie zgin¹³, jak te zajad³e bestie szczerzy³y k³y do mych piêt i jakie
musia³em wyprawiaæ m³yñce, aby nie zad¹æ k³amu nauce, i¿ pragnienie ¿ycia silniejszym jest
od ¿¹dzy skonu.
A kiedy indziej takem siê podŸwiga³, ¿e le¿¹c w gor¹czce, uros³em w swych oczach na owego potulnika, który na Trupiej Górze pomaga³ Panu wyzwalaæ œwiat...
O mój wal¹cy siê domie!

*
**
Widzê, ¿e zbytnich dostêpujesz honorów,
ty mój wal¹cy siê domie!
¿e zaczynam mówiæ o tobie, jako o czymœ, co wartoœci¹ przewy¿sza wór m¹ki albo statek,
wioz¹cy z dalekich krajów nici jedwabne na poñczochy dla dam, albo godnoœæ cz³owieka,
który na wielkim zgromadzeniu wdrapa³ siê na stó³ i œród oklasków Raj obiecuje t³umowi.
A przecie¿ zbudowa³em ciê na odludziu, na pograniczu spraw, w których najprzenikliwszy
mêdrzec nie znajdzie zwi¹zku z dukatem p³aconym dziewce ulicznej,
albo z chor¹gwian¹, gromniczn¹ ekshumacj¹ zw³ok zapomnianego artysty,
albo z niecierpliwoœci¹ narzeczonej, umieraj¹cej z têsknoty do podró¿y poœlubnej w wygodnym, samotnym wagonie,
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albo z tryumfalnym og³oszeniem Rzeczypospolitej na gruzach monarchii,
albo z rozpacz¹ mamki, trac¹cej pokarm!
Nie dostrze¿e zwi¹zku:
z bohaterskim wodzem, z majakiem wstêgi orderowej w duszy prowadz¹cym ¿o³nierzy w bój
za ojczyznê,
ani z zadowoleniem wo³u wyprzêgniêtego z p³uga,
ani z dziennikarsk¹ reklam¹ dla konstruktorów nowej odmiany rytmu i dla wynalazców nowych sposobów czyszczenia kloak miejskich,
ani te¿ z skowytem psa, co siê wyœlizn¹³ z pêtlicy rakarza.
A mo¿e...
Ogromne, zielone p³omienie jaworu nad moj¹ g³ow¹.
Potok przewala po g³azach roztopy seledynu.
Krzewy g³ogu krwawi¹ siê na czarnej, ³upkowej, prostopad³ej œcianie.
M¿e sierpniowego po³udnia snuj¹ siê po ³¹kach i owsach ku niebotycznym górom...
a wzrok mój os³ab³...
A na pó³ œlepy bêd¹c, straci³em miarê rzeczywistoœci: wygl¹dasz mi w s³oñcu na pa³ac, w
ksiê¿ycu na zamkniête, pe³ne widm zamczysko, a jesteœ tylko przenêdzn¹ lepiank¹, ty mój
wal¹cy siê domie!

*
**
Wznios³em ci portal,
o mój wal¹cy siê domie!
W blokach z czarnego marmuru wyrzeŸbiwszy œwiête, stawia³em je na skrzydlatych gryfach,
jeden nad drugim, i¿by tworzyli chór, niebiosom kamienne podaj¹cy pieœni, wyœpiewane
Duszy, która siê zmog³a ze Z³em.
I maj¹c przed sob¹ kosz jab³ek z dzikich jab³oni, rosn¹cych po miedzach, i garœæ fioletowych jagód z kêp leœnych, wyczekiwa³em od rana do zmierzchu i od zmierzchu do rana, zali nie wejdzie
do wnêtrza twojego Ten, co serce ma z ognia i jednym tylko przemawia wyrazem: Wiecznoœæ.
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I raz mi siê zda³o, ¿e wszed³.
Pad³em na ziemiê z wyci¹gniêtymi rêkoma, a potem, zerwawszy siê, szalony z radoœci, pobieg³em na drogi rozstajne, na ulice i place, przed koœcio³y i ratusze i j¹³em krzyczeæ:
Jest!...
I to by³ mój œmiertelny grzech.
Albowiem znalaz³szy skarb, trzeba go chowaæ przed ludŸmi.
Pytali siê: kto?
Spieszcie zobaczyæ, odrzek³em: Œwi¹tyniê-m zbudowa³ na pustkowiu; sfinksy jej strzeg¹, po
piersi zanurzone w piasku, który je obsypuje od niepamiêtnych dni; nie u was, lecz u mnie
zamieszka³ Bóg!
Rozeœmiali siê, jednak, ciekawi, poszli.
Lecz przybywszy na miejsce, spostrzegli od razu,
o mój wal¹cy siê domie! ¿e próg twój, wyciosany z pnia sosny, zgni³ od deszczów,
¿e okna, wybite kamieniami z³oœliwych wyrostków, pozaklejano papierem,
¿e na œcianach, nie bielonych od lat, zwiesza siê brudna pajêczyna,
¿e stó³ siê chwieje na spróchnia³ych nogach,
¿e zamiast krzes³a po³o¿ono deskê na czterech ko³kach wbitych w ziemiê,
¿e nawet figura Chrystusa, zapewne skradziona z przydro¿nej Bo¿ej Mêki lub z opuszczonego klasztoru, w nienale¿ytym poszanowaniu: tak j¹ popstrzy³y muchy.
- A któ¿ wy, ¿e tak mi œmiecie ur¹gaæ? - zawo³am. Ty pierwszy lepszy z brzegu, znam ciê! masz minê pospolitego fa³szerza weksli!
Ty okrada³byœ pryncypa³a, ale siê boisz, by ciê nie zamkniêto.
O tobie, moja pani, wiem, ¿eœ - do wyboru - siebie lub córkê ofiarowa³a staremu rozpustnikowi, panu X, z ulicy Y. Ma kilka kamienic i wieœ - nieprawda?
A pani gaszek ju¿ wyjecha³, czeka w Florencji, trzeba ok³amaæ ma³¿onka i za nim...
Ty œciskasz rêkê i bywasz na kolacjach przyjaciela, któremu uwodzisz ¿onê, a ta, znieprawiona twymi karesami, mizdrzy siê ju¿ do innych...
Ty lichwiarskie bierzesz procenty!
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Ty szachrujesz z sobotnimi wyp³atami!
Pani szeleœcisz jedwabiem za krwawicê nêdzarzy!
Ty kupi³eœ utrzymance bransoletê, a dzieci twoje chodz¹ obdarte i g³odne!
Ty za hojnym porêkawicznym s³awisz po gazetach narodowe zas³ugi pospolitych wydrwigroszów.
A ty - O mój wal¹cy siê domie!...

*
**
Nie wywy¿szam siê nad innych; nie jestem ani lepszy, ani gorszy od tamtych i dlatego te¿
p³akaæ nie bêdê nad tob¹,
o mój wal¹cy siê domie!
Lecz z Marginy lub Folies-Bergere zabiorê dziewkê, pyszni¹c¹ siê w przechodzonym p³aszczu jakiejœ bogatej damy, albo - szczerzej i otwarciej - najlichszego Cabaret au Coq w tandetnej, we³nianej spódnicy, oplotê j¹ resztkami bluszczu, który tak bujnie i smutnie pi¹³ siê wczoraj a¿ pod twój dach, a dzisiaj pad³ ofiar¹ krów i pastuchów, i ka¿ê jej tañczyæ kankana...
Niech tam jawor w zielonych stoi p³omieniach!
Niech potok przewala po g³azach roztopy seledynu!
Niech krzewy g³ogu krwawi¹ siê na czarnej, ³upkowej, prostopad³ej œcianie!
Niech m¿e sierpniowego po³udnia snuj¹ siê po ³¹kach i owsach ku niebotycznym górom:
Ja klaskaæ bêdê w d³onie, ¿e moc¹ byka wiedzionego na arenê, obramowan¹ strusimi pióry,
lœnistymi skrzyd³y krasek i po³yskuj¹cymi cylindrami, zgniot³em w sobie ju¿ wszystko, co by
mi przypomina³o procesjê œwiêtych, rytych w czarnym marmurze na portal dla ciebie,
o mój wal¹cy siê domie!
Nie dam ¿ebrakowi ja³mu¿ny i bez skrupu³ów zjem suty obiad; kosztownym upijê siê winem
i przy akompaniamencie dzwonów, w tej w³aœnie chwili witaj¹cych jakiœ kondukt, z omy³ki
wyprowadzaæ bêdê przyjació³ i towarzyszy, którym siê zdaje, ¿e wdowa w grubej ¿a³obie,
wiod¹ca dzieci na grób mê¿a, nigdy go nie zdradza³a, ¿e w pomiêtej, zblak³ej twarzy tego
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m³odzieñca nie znamiê wenerii widaæ, lecz kl¹twê œwiatozbawczych zmagañ z nêdz¹ i
upodleniem, ¿e znany nasz filantrop w sposób uczciwy zdoby³ œrodki na publiczne ocieranie
³ez, ¿e Duch zapanuje nad chlebem, ¿e Bóg zamieszka w cz³owieku...

*
**
O mój wal¹cy siê domie!...
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KSIÊGA UBOGICH
[1916]

WYBÓR
Poezje, zawarte w „Ksiêdze Ubogich”, powsta³y w obliczu Tatr, na codziennych, samotnych przechadzkach w polu.
Nie ma miêdzy nimi ani jednego wiersza, który by mia³ jakiekolwiek pokrewieñstwo - z biurkiem. Tym siê tlomaczy charakter tej „Ksiêg”i zarówno pod wzglêdem treœci, jak i formy - notatnik i o³ówek, u¿yte na ukojenie siebie i innych.
Jan Kasprowicz
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Rozmi³owa³a siê ma dusza

Rozmi³owa³a siê ma dusza
W cichym szeleœcie drzew,
Gdy koronami ich porusza
Druh mój, przecichy wiew.

Rozmi³owa³a siê ma dusza
W g³oœnych odmêtach fal,
Gdy druh mój, burza, je porusza,
W nieznan¹ p³yn¹c dal.

Rozmi³owa³a siê ma dusza
W twórczych promieniach zórz,
Gdy druh mój, s³oñce, w œwiat wyrusza,
¯ycia p³omienny stró¿.

Rozmi³owa³a siê ma dusza
W przepastnej nocy mg³ach,
Gdy druh mój, œmieræ, na po³ów rusza,
A przed ni¹ lêk i strach.

114

I

Witajcie, kochane góry,
O, witaj droga ma rzeko!
I oto znów jestem z wami,
A by³em tak daleko!

Dzielili mnie od was ludzie,
Wrzaskliwy rozgwar miasta,
I owa œmieszna cierpliwoœæ,
Co z wyrzeczenia wyrasta.

Oddalne to s¹ przestrzenie,
Pustkowia, bezp³odne g³usze,
Przerywa je tylko têsknota,
Co ku wam pêdzi duszê.

I ona mnie wreszcie przygna³a,
¯e widzê was oko w oko,
¯e s³yszê, jak szumisz, ty wodo,
Szeroko i g³êboko.

Tak! Chodzê i patrzê, i s³ucham O jak¿e¿ tu mi³o! jak mi³o! I œledzê, czy coœ siê tu mo¿e
Od kiedyœ nie zmieni³o?
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Nic, jeno w chacie przydro¿nej
Zmar³ mój przyjaciel leciwy
I usch³y dwie wierzby nad rowem,
Stra¿niczki wiosennej niwy.

A za to œwie¿ym siê liœciem
Pokry³y nasze jesiony
I jaskry siê z³oc¹ w trawie
Zielonej, nie pokoszonej.

A za to p³yn¹ od pola
Twórcze podmuchy wiecznoœci,
Co œmieræ na ¿ycie przetwarza
I œcie¿ki myœli mych proœci.

Witajcie, kochane góry,
O, witaj, droga ma rzeko!
I oto znów jestem z wami,
A by³em tak daleko!

II

T¹ sam¹ chodzê drog¹,
Œcie¿kami temi samemi,
Lata mnie spêdziæ nie mog¹
Z mej udeptanej ziemi.

116

Upór mój budzi zdumienie
Nawyk³ych do przemian oczu,
Lecz ja siê wa³êsaæ nie leniê
Po jednostajnym roztoczu.

T¹ perci¹ id¹cy, tym skrajem
Smreczynowego lasu,
Utartym witam zwyczajem
Twórcz¹ robotê Czasu.

Tu, patrz¹c na latoroœle,
Na œwie¿e ga³¹zek koñce,
Szept, bywa, ku górze poœlê:
„O Tworzycielu, s³oñce!”

Tu, z tego miejsca, najlepiej
Œnie¿yste widzê szczyty .
I jak siê nad nimi sklepi
Strop niebios, b³êkitem kryty.

Tu spod mych stóp siê wyrywa
M³odzieñcze kwiecie poziomki,
Tam le¿y ga³¹Ÿ krzywa Od³ama³ cios j¹ gromki.

Od³ama³ zesz³ego lata:
Pamiêtam dobrze tê burzê
I z tajemnic¹ œwiata
Chodziæ siê dalej nie nu¿ê.
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Nie nu¿ê siê chodziæ dalej
Po jednej tej samej drodze:
Znam, czego nie poznali
Pospiesznych kroków wodze.

Ta jedna licha drzewina Nie trzeba dêbów tysiêcy! Z szeptom siê ku mnie przegina:
„Jest Bóg i czegó¿ ci wiêcej?!”

To ma³ê, nêdzne pacholê
Prawi mi, patrz¹c w oczy:
„W twym jednostajnym kole
Wiecznoœæ wraz z tob¹ kroczy...”

T¹ sam¹ chodzê drog¹,
Œcie¿kami temi samemi,
Lata mnie spêdziæ nie mog¹
Z mej udeptanej ziemi...

III

Nie ma tu nic szczególnego,
¯adnych tu dziwów œwiata:
Fundament z skalnych od³amów,
Z p³azów œwierkowych chata.
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Przed chat¹ ma³y ogródek,
A w nim - o ludzie zmêczeni! Czuwa nad naszym spoczynkiem
Rz¹d pewnych siebie jasieni.

Roz³o¿y³ swoje korony O ludzie, nêkani strachem! Nad zrêbem naszego domu,
Nad domu naszego dachem...

Nie ma tu nic szczególnego...
Droga siê snuje pod p³otem Sk¹d ona i dok¹d wiedzie,
Prawie nie myœlê o tem...

Bo na có¿ taka œwiadomoœæ,
O ludzie, zbytnio ciekawi!? Poranek zeszed³ nad drog¹,
Droga siê w blaszkach p³awi!

Ach! dok¹d wy tak spieszycie,
O ludzie, têsknot¹ gnani?
Tu las jest, tu potok szumi,
Wyzwolon z g³aŸnej otch³ani...

Nie ma tu nic szczególnego...
Dzwon siê odezwa³ z wie¿y,
W czerwcowych om¿ach po³udnia
£¹ka rozkwit³a le¿y.
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Pozbywa siê moje serce O ludzie, ¿yj¹cy nadziej¹! Wszelakiej skazy, gdy widzê,
Jak trawy œmiaæ siê umiej¹.

Gdy stoj¹c w progach tej chaty O ludzie, ¿¹dni bogactwa! Wyci¹gam rêce i zgarniam
Skarby bo¿ego w³adztwa...

Nie ma tu nic szczególnego...
Bo jaki¿ cud tu byæ mo¿e,
Gdzie w wieczór na górskich szczytach
¯agwi¹ siê ognie bo¿e?

Zagas³y!... ¯e zgas³y tak prêdko O ludzie, ¿ywota chciwi! l ¿e zagasn¹æ musia³y,
Nikt tu siê temu nie dziwi.

Z g³êbin tych mroków b³êkitnych Walcz¹cy z chwiejnoœci¹ ludzie! Przyp³ywa ku mnie dziœ pewnoœæ
O cudzie i o nie-cudzie...

Nie ma tu nic szczególnego,
¯adnych tu dziwów œwiata:
Fundament z skalnych od³amów,
Z p³azów œwierkowych chata.
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VII

Powiedz mi, powiedz,
Jaki ciê ku mnie sprowadzi³ manowiec?
Zza jakiej góry, zza jakiej rzeki
Przyby³aœ tutaj, w œwiat mój daleki,
Pewny swej drogi wêdrowiec?

Co za wyrocznie
Rzek³y ci prawdê, tak dzisiaj naocznie
Zadowolon¹ z przynêty swojej,
¯e w mego domu cichej ostoi
Znu¿ona stopa twa spocznie?

Z³ó¿¿e, me dzieciê,
Sakwê podró¿n¹, co barki ci gniecie,
I pokrzep si³y czar¹ mi³oœci:
Dla najprzedniejszej jest ona z goœci,
Dla jednej ju¿ tylko na œwiecie...

A jeœli padnie
Kropla goryczy, co le¿y gdzieœ na dnie,
Zawiedzionymi nie krzyw siê usty:
Jaæ nie poszed³em miêdzy oszusty,
Nie chcia³em ubiec ciê zdradnie.
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Takie s¹ dzieje
¯e i najczystsza fala, co jaœnieje
Odblaskiem nieba, ciemno siê sk³êbi
I mu³ i zielsko wyrzuci z g³êbi,
Gdy wichr niezwyk³y zawieje...

Lecz po có¿ o tem?
Dziêki ci, dziêki, ¿e takim mnie z³otem
Obdarowujesz, wybranym z skrzyni,
Gdzie siê na ¿ycie ofiara czyni,
Gdzie nie ma paktów z odwrotem.

Oczy ci p³on¹
Na myœl, ¿e tak¹ niepowszedni¹ stron¹
Przybywszy sk¹dsiœ w te progi,
Bogacisz dom mój ubogi
Sw¹ wiar¹ nieprzemo¿on¹.

Lico-æ siê pali,
Kiedy mi szepcesz, ¿e widzisz gdzieœ w dali,
Jak za t¹ skonów powlok¹ ciemn¹
Jak¹œ œwiat³oœci¹ œwiecim wzajemn¹
Œród tych, co dnia nie zaspali.

O, niebogato
Za mi³oœciwe odp³acam siê lato:
Id¹c w tê przysz³oœæ za twymi tropy,
Chcia³bym ci s³oñca rzucaæ pod stopy,
A dajê li pieœni ci za to.
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Ale ty w³aœnie
Mówisz, ¿e przy nich wszelki skarb ci gaœnie,
Albowiem celem twoim przybycia
By³o uczyniæ hymn z mego ¿ycia,
W wieczyste zmieniæ je baœnie.

Powiedz mi, powiedz,
Jaki ciê ku mnie sprowadzi³ manowiec?
Zza jakiej góry, zza jakiej rzeki
Przysz³aœ z t¹ wol¹ w œwiat mój daleki,
Zwyciêstwa pewny wêdrowiec?...

VIII

Swobodna jest moja dusza,
Nikt jej skrêpowaæ nie zdo³a,
Mi³ujeæ ona swe skrzyd³a,
Czeœæ ¿ywi dla swego czo³a.

Czy loty jej górne, czy niskie,
Czy nieba, czy ziemi jest bli¿ej,
Nigdy na ¿aden siê ukaz
Nie ugnie i nie poni¿y.
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Nie w³adnie tu ¿adna potêga
Nad jej wieczorem czy ranem,
Sama jest sobie monarch¹,
Sama jest sobie kap³anem.

Swój w³asny ma ona koœció³,
Królestwo swe osobiste,
Parafian ma i poddanych
Wielce dobran¹ listê.

Swych praw œwiadoma i dzier¿aw,
Nieraz i w pychê porasta,
Myœli, ¿e nie ma ju¿ nad ni¹
Swobodniejszego w³asta.

A przecie¿ bywaj¹ chwile O si³ tajemnych przymierze! I¿ coœ j¹ wiêzi i pêta,
Coœ j¹ na arkan bierze.

Nasturcje, co w naszym ogródku
Puœci³y kie³ki i rosn¹,
W raba zmieniaj¹ m¹ duszê
Potêg¹ sw¹ bezlitosn¹.

Kwiat z³otog³owia, co w³aœnie
Dziœ zakwit³ nam w ca³ej ozdobie,
Ka¿e mej duszy po cichu
Po³o¿yæ skrzyd³a po sobie.
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Ten kret tu, co pod korzeniem
Tych maków przyziemnych ryje,
Przymusza j¹, jak poddankê,
Bezwoln¹ uginaæ szyjê.

Ta wrona, co dla swych piskl¹t
Chleb nam ze sto³u kradnie,
Potrzebê i rozkosz niewoli
Budzi w jej sercu na dnie.

I dusza ma, wielce pos³uszna,
O prawa siê swoje nie pyta,
Z podwi¹zanymi skrzyd³ami
Stoi w podziwie jak wryta...

Swobodna jest moja dusza,
Nikt jej uni¿yæ nie zdo³a,
Ale s¹ chwile, gdzie kornie
Musi pochylaæ czo³a.

X

O wielcy i syci tej ziemi!
Có¿ z wami ³¹czyæ mnie mo¿e,
Choæ g³odno spaæ siê nie k³adê,
Choæ miast bar³ogu mam ³o¿e?
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Choæ bia³a na mnie koszula,
Z tych samych lnów uprzêdzona,
I choæ jednakie nam sukno
Pokrywa nasze ramiona?

Choæ nieraz przy wspólnym stole
Z jednakich jemy talerzy,
Nad czystym schyleni obrusem,
Co dziesiêæ ³okci mierzy?

Choæ z szklenic o z³otym brzegu,
R¿niêtych w kosztownym krysztale,
Jednakie pij¹cy wino,
Z wami je razem chwalê?

Có¿ mo¿e mnie skuwaæ z wami,
Jakie ogniwa i sploty,
Choæ wspólne snadŸ mamy grzechy
I wspólne, jeœli s¹, cnoty?

Choæ z jarzma dziœ wyprzêgniêty,
W rozsypiaj¹cym tym lecie
Bezczynnie siê w³óczê po drogach
Tak samo, jak wy to umiecie?

Choæ móg³bym z niejednym z waszych
S³uchaæ dziœ szeptów tej g³uszy,
Bo i wy przecie¿ tak¿e
Wra¿liwe miewacie uszy 126

I z was zamyœleñcy powstali
Patrz¹cy na œwiat nieob³udnie,
Co jak¿e¿ g³êboko umieli
Sondê zapuszczaæ w studniê!

Jakie¿ mnie wi¹¿¹ z wami
£¹czniki, wêz³y i spójnie,
Choæ jedno z b³êkitów s³oñce
Spogl¹da na nas tak czujnie?

Chocia¿ ten grom, co w tej chwili
Zabójczym zahucza³ g³osem,
Móg³by tu mnie razem z wami
Jednym powaliæ ciosem?

Choæ œmieræ ma, tak samo jak wasza,
Licha byæ mo¿e i pod³a Z uwi¹du, co musia³ zejœæ z drogi,
Która ku chwale wiod³a?...

Te na samotnych przechadzkach
Zadajê sobie pytania,
Pragn¹cy posi¹œæ tê mi³oœæ,
Co siê ku wszystkim sk³ania.

Lecz czujê, choæ pêd swych zastrze¿eñ
Trzymam usilnie na wodzy,
¯e sercu mojemu najbli¿si
Maluczcy i przeubodzy 127

¯e wszystko, co tylko jest w duszy
Z najszlachetniejszej przêdzy,
Ludzkiemu oddajê cierpieniu,
Ludzkiej poœwiêcam nêdzy.

XI

Przesta³em siê wadziæ z Bogiem Serdeczne to by³y zwady:
Zrodzi³a je ludzka niedola,
Na któr¹ nie ma ju¿ rady.

Tli³o w mej piersi zarzewie,
Materia³ skier tak bogaty,
¯e jeno d¹æ w palenisko,
A p³omieñ ogarnie œwiaty.

Wiedzia³y o tym potêgi,
Co gdzieœ po norach drzemi¹
Albo z bezczeln¹ jawnoœci¹
Jak mg³y siê w³ócz¹ nad ziemi¹.

Wiedzia³y ci o tym moce,
Które z³oœliwoœæ popêdza,
By sz³y powiêkszaæ nêdzê
Tam, gdzie najwiêksza jest nêdza.
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Wiedzia³y ci o tym zastêpy,
Które czyhaj¹ zza wêg³a
Lub z okna patrz¹ z szyderstwem,
Czy zbrodnia siê nie wylêg³a?

Wiedzia³y, ¿e jeno siê zbli¿yæ
Ku popio³owi mej kuŸni,
A serce od razu wybuchnie,
Zuchwale zaklnie, zabluŸni.

¯e swym bluŸnierstwom i kl¹twom
Czynu wyciœnie znamiê,
P³on¹ce ¿¹dz¹ odmiany,
Przewrotu, co ber³o Mu z³amie.

I dzisiaj nie ¿al mi tego,
Najmniejszej nie czujê skruchy,
Bom-ci nie ¿aden s³u¿alec,
Na w³asne serce g³uchy.

Bo w sporze o szczêœcie œwiata
Swawolnoœæ mi by³a daleka,
A tylkom korzysta³ z prawa
Wojuj¹cego cz³owieka.

Jeno ¿e dzisiaj to widzê,
W patrzeniu dosyæ ju¿ bieg³y,
Czego w zamêcie walki
•renice me nie dostrzeg³y:
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Nie rusza³-ci On naprzeciw
W rynsztunku wspania³ym dziwie,
A tylko na tronie Swym siedz¹c,
Uœmiecha³ siê pob³a¿liwie...

I dziœ ja sam uœmiechniêty,
Gdy krzycz¹: „w ¿elazo siê okuj!”,
Jak ongi miecz nios³em walcz¹cym,
Tak dzisiaj niosê im spokój.

Lecz ju¿ nie wadz¹c siê z Bogiem,
Mam jeszcze cich¹ nadziejê,
¯e na dnie mojego spokoju
¯ar œwiêtej wojny tleje.

XII

Umi³owanie ty moje!
Kszta³ty nieomal dzieciêce!
Skroñ dot¹d nie pomarszczona,
Bia³e, w¹ziutkie rêce!

Lubiê, gdy stajesz, ze mn¹
Na tym tu wiejskim balkonie,
Który poczernia³ od deszczów,
Lecz dzisiaj mi w blaskach tonie.
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Lubiê, gdy z tego dzbana
Podlewasz kwiaty na grzêdzie,
Marz¹ca lub g³oœno mówi¹ca,
Jaka to rozkosz z nich bêdzie!

Lubiê, gdy siedz¹c przy stole,
Siêgasz po kromkê chleba
I dziel¹c j¹, dajesz mi cz¹stkê,
Czy trzeba mi, czy nie trzeba.

Lubiê, gdy gubi¹c siê w dali,
Gdzie Wierch siê rozsiad³ Lodowy,
Czo³o, przyæmione zadum¹,
Do mojej tulisz g³owy.

Ale najbardziej ja lubiê
Ciekawoœæ, co z oczu ci tryska,
Gdy wracam, jak zwykle, od pola,
Od lasu, od rzeki ³o¿yska.

Gdy wracam z codziennej drogi,
Ca³y rozp³omieniony,
Pytasz siê, ca³a w p³omieniach,
Jakie przynoszê plony?

Czy w szumie wody lub drzewa
Nutê odkry³em œwie¿¹
I czym ju¿ doszed³, co ¿yje
Za nieba i ziemi rubie¿¹?
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Czy mg³y siê przedar³y, czym s³ysza³,
Jak dzisiaj, melodie skowroñcze
I kiedy z zw¹tpieniem w pieœñ w³asn¹
Raz ostatecznie zakoñczê?

Czy mia³em tê szczêsn¹ chwilê
Spojrzenia do g³êbi wnêtrza,
By siê przekonaæ, ¿e jeszcze
Jakiœ tam pok³ad siê spiêtrza?

¯e w duszy niewyczerpanej Niech prawda ta bêdzie prawdziwa! Na hymn, co zagaœnie li z ¿yciem,
Godnego starczy paliwa?

Strasznie to lubiê, gdy¿ czujê,
W dolê zapatrzon wzajemn¹,
¯e w takich mi drogich godzinach
Najbardziej ¿yjesz ze mn¹.

Umi³owanie ty moje!
Kszta³ty nieomal dzieciêce!
Skroñ dot¹d nie pomarszczona,
Bia³e, w¹ziutkie rêce!
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XII

Umi³owanie ty moje!
Kszta³ty nieomal dzieciêce!
Skroñ dot¹d nie pomarszczona,
Bia³e, w¹ziutkie rêce!

Lubiê, gdy stajesz, ze mn¹
Na tym tu wiejskim balkonie,
Który poczernia³ od deszczów,
Lecz dzisiaj mi w blaskach tonie.

Lubiê, gdy z tego dzbana
Podlewasz kwiaty na grzêdzie,
Marz¹ca lub g³oœno mówi¹ca,
Jaka to rozkosz z nich bêdzie!

Lubiê, gdy siedz¹c przy stole,
Siêgasz po kromkê chleba
I dziel¹c j¹, dajesz mi cz¹stkê,
Czy trzeba mi, czy nie trzeba.

Lubiê, gdy gubi¹c siê w dali,
Gdzie Wierch siê rozsiad³ Lodowy,
Czo³o, przyæmione zadum¹,
Do mojej tulisz g³owy.
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Ale najbardziej ja lubiê
Ciekawoœæ, co z oczu ci tryska,
Gdy wracam, jak zwykle, od pola,
Od lasu, od rzeki ³o¿yska.

Gdy wracam z codziennej drogi,
Ca³y rozp³omieniony,
Pytasz siê, ca³a w p³omieniach,
Jakie przynoszê plony?

Czy w szumie wody lub drzewa
Nutê odkry³em œwie¿¹
I czym ju¿ doszed³, co ¿yje
Za nieba i ziemi rubie¿¹?

Czy mg³y siê przedar³y, czym s³ysza³,
Jak dzisiaj, melodie skowroñcze
I kiedy z zw¹tpieniem w pieœñ w³asn¹
Raz ostatecznie zakoñczê?

Czy mia³em tê szczêsn¹ chwilê
Spojrzenia do g³êbi wnêtrza,
By siê przekonaæ, ¿e jeszcze
Jakiœ tam pok³ad siê spiêtrza?

¯e w duszy niewyczerpanej Niech prawda ta bêdzie prawdziwa! Na hymn, co zagaœnie li z ¿yciem,
Godnego starczy paliwa?
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Strasznie to lubiê, gdy¿ czujê,
W dolê zapatrzon wzajemn¹,
¯e w takich mi drogich godzinach
Najbardziej ¿yjesz ze mn¹.

Umi³owanie ty moje!
Kszta³ty nieomal dzieciêce!
Skroñ dot¹d nie pomarszczona,
Bia³e, w¹ziutkie rêce!

XII

Umi³owanie ty moje!
Kszta³ty nieomal dzieciêce!
Skroñ dot¹d nie pomarszczona,
Bia³e, w¹ziutkie rêce!

Lubiê, gdy stajesz, ze mn¹
Na tym tu wiejskim balkonie,
Który poczernia³ od deszczów,
Lecz dzisiaj mi w blaskach tonie.

Lubiê, gdy z tego dzbana
Podlewasz kwiaty na grzêdzie,
Marz¹ca lub g³oœno mówi¹ca,
Jaka to rozkosz z nich bêdzie!
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Lubiê, gdy siedz¹c przy stole,
Siêgasz po kromkê chleba
I dziel¹c j¹, dajesz mi cz¹stkê,
Czy trzeba mi, czy nie trzeba.

Lubiê, gdy gubi¹c siê w dali,
Gdzie Wierch siê rozsiad³ Lodowy,
Czo³o, przyæmione zadum¹,
Do mojej tulisz g³owy.

Ale najbardziej ja lubiê
Ciekawoœæ, co z oczu ci tryska,
Gdy wracam, jak zwykle, od pola,
Od lasu, od rzeki ³o¿yska.

Gdy wracam z codziennej drogi,
Ca³y rozp³omieniony,
Pytasz siê, ca³a w p³omieniach,
Jakie przynoszê plony?

Czy w szumie wody lub drzewa
Nutê odkry³em œwie¿¹
I czym ju¿ doszed³, co ¿yje
Za nieba i ziemi rubie¿¹?

Czy mg³y siê przedar³y, czym s³ysza³,
Jak dzisiaj, melodie skowroñcze
I kiedy z zw¹tpieniem w pieœñ w³asn¹
Raz ostatecznie zakoñczê?
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Czy mia³em tê szczêsn¹ chwilê
Spojrzenia do g³êbi wnêtrza,
By siê przekonaæ, ¿e jeszcze
Jakiœ tam pok³ad siê spiêtrza?

¯e w duszy niewyczerpanej Niech prawda ta bêdzie prawdziwa! Na hymn, co zagaœnie li z ¿yciem,
Godnego starczy paliwa?

Strasznie to lubiê, gdy¿ czujê,
W dolê zapatrzon wzajemn¹,
¯e w takich mi drogich godzinach
Najbardziej ¿yjesz ze mn¹.

Umi³owanie ty moje!
Kszta³ty nieomal dzieciêce!
Skroñ dot¹d nie pomarszczona,
Bia³e, w¹ziutkie rêce!

XII

Umi³owanie ty moje!
Kszta³ty nieomal dzieciêce!
Skroñ dot¹d nie pomarszczona,
Bia³e, w¹ziutkie rêce!
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Lubiê, gdy stajesz, ze mn¹
Na tym tu wiejskim balkonie,
Który poczernia³ od deszczów,
Lecz dzisiaj mi w blaskach tonie.

Lubiê, gdy z tego dzbana
Podlewasz kwiaty na grzêdzie,
Marz¹ca lub g³oœno mówi¹ca,
Jaka to rozkosz z nich bêdzie!

Lubiê, gdy siedz¹c przy stole,
Siêgasz po kromkê chleba
I dziel¹c j¹, dajesz mi cz¹stkê,
Czy trzeba mi, czy nie trzeba.

Lubiê, gdy gubi¹c siê w dali,
Gdzie Wierch siê rozsiad³ Lodowy,
Czo³o, przyæmione zadum¹,
Do mojej tulisz g³owy.

Ale najbardziej ja lubiê
Ciekawoœæ, co z oczu ci tryska,
Gdy wracam, jak zwykle, od pola,
Od lasu, od rzeki ³o¿yska.

Gdy wracam z codziennej drogi,
Ca³y rozp³omieniony,
Pytasz siê, ca³a w p³omieniach,
Jakie przynoszê plony?
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Czy w szumie wody lub drzewa
Nutê odkry³em œwie¿¹
I czym ju¿ doszed³, co ¿yje
Za nieba i ziemi rubie¿¹?

Czy mg³y siê przedar³y, czym s³ysza³,
Jak dzisiaj, melodie skowroñcze
I kiedy z zw¹tpieniem w pieœñ w³asn¹
Raz ostatecznie zakoñczê?

Czy mia³em tê szczêsn¹ chwilê
Spojrzenia do g³êbi wnêtrza,
By siê przekonaæ, ¿e jeszcze
Jakiœ tam pok³ad siê spiêtrza?

¯e w duszy niewyczerpanej Niech prawda ta bêdzie prawdziwa! Na hymn, co zagaœnie li z ¿yciem,
Godnego starczy paliwa?

Strasznie to lubiê, gdy¿ czujê,
W dolê zapatrzon wzajemn¹,
¯e w takich mi drogich godzinach
Najbardziej ¿yjesz ze mn¹.

Umi³owanie ty moje!
Kszta³ty nieomal dzieciêce!
Skroñ dot¹d nie pomarszczona,
Bia³e, w¹ziutkie rêce!
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XV

O Wierchu, ty Wierchu Lodowy!
I znowu siê zwracam do ciebie,
Olbrzymie, rozb³êkitniony
Na tym b³êkitnym niebie.

Stoisz naprzeciw mych okien,
Codziennie widzieæ ciê muszê,
Zagl¹dasz z swej dali w m¹ izbê,
A nieraz, zda mi siê, w duszê.

Zda mi siê, ¿e nieraz siê pytasz,
Sk¹pan w œwiat³oœciach po³udnia,
Czy jeszcze jest coœ w moim wnêtrzu,
Co drogê mi w s³oñce utrudnia.

I owszem, przyznajê siê, ¿e jeszcze
Mrok jakiœ kryje siê na dnie,
Cieñ œwiata, co rwa³ mnie w sw¹ otch³añ,
I dzisiaj mi radoœæ m¹ kradnie.

I dziœ mnie, o Wierchu promienny,
Z ko³a wytr¹ciæ mo¿e
Gdzieœ jakaœ umar³a wierzba,
Gdzieœ gradem pobite zbo¿e.
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Gdzieœ jakiœ wyblad³y cz³owiek,
Którego niweczy nêdza
Albo choroba, dziœ jeszcze
W chmurn¹ mnie ¿a³oœæ zapêdza.

Tak zwyk³e, powszednie sprawy,
Takie konieczne zjawiska,
A ich przyczyna i skutek
Nieomal w rozpacz mnie ciska.

Ale mnie wnet odbiegaj¹
Te k³amu zwiastuny i goñce,
Dziœ moj¹ prawd¹ wszechw³adn¹
Zielonoœæ, woñ ³¹ki i s³oñce.

Przenika mnie blask ich i œwie¿oœæ,
I twoja skalista w³adza,
O Wierchu, kowany w granicie,
Krew œwie¿¹ mi w ¿y³y wprowadza.

Czujê siê znowu jak dziecko,
M³odoœæ mi pierwsza powraca,
Weseli mnie dzieñ ten s³oneczny,
¯ywio³ów raduje praca.

Czujê, ¿e dzisiaj mi skrzyd³a
Potrójnie siê wzmog³y, poczwórnie,
¯em gotów na lot siê odwa¿yæ
Nad te podniebne turnie.
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Pytasz siê, Wierchu, swym blaskiem
Patrz¹cy do mego wnêtrza,
Czy wiem ju¿, ¿e wszystkim jest s³oñce,
¯e to potêga najœwiêtsza?

Wiem dobrze, a jeœli siê echem
Pomrok odezwie dalekiem,
Azali byæ mo¿e inaczej?
Wszak cz³owiek jest tylko cz³owiekiem.

O Wierchu, ty Wierchu Lodowy!
I znowu siê zwracam do ciebie,
Olbrzymie, rozb³êkitniony
Na tym b³êkitnym niebie.

XVI

Przynoszê ci kilka pieœni
Na nutê niewyszukan¹,
W górach je naszych zebra³em,
Przy stawach, pod skaln¹ œcian¹.

Przy stawach, pod skaln¹ œcian¹,
Na tej spadzistej prze³êczy,
Gdzie œnieg siê jeszcze w tej porze
B³agalnie ku niebu wdziêczy.
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B³agalnie siê wdziêczy ku s³oñcu
Ta bry³a srebra szczera,
A ono z promiennym uœmiechem
Z wolna jej serce po¿era.

Po¿era z wolna jej serce
I potem, zadowolone,
Pod¹¿a w swój pa³ac zachodu
W tryumfu siê ubraæ koronê.

W koronê tryumfu siê stroi,
A ona, ta œniegu bry³a,
Pociesza siê w samotnoœci,
¯e jeszcze snadŸ bêdzie ¿y³a.

¯e jeszcze snadŸ bêdzie ¿y³a,
¯e wróci ku niej kr¹g s³oñca
I ¿e promieniej¹cy
Poch³aniaæ j¹ bêdzie do koñca.

Poch³aniaæ j¹ bêdzie do koñca,
A¿ siê wype³ni¹ jej dzieje,
A¿ wszystka, spragniona mi³oœci,
W uœciskach jego stopnieje.

W uœciskach jego stopnieje,
Nic po niej nie zostanie,
Znaczyæ-li bêd¹ jej miejsce
Wieczyste, kamienne granie.
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Wieczyste, kamienne granie,
Czarne, b³yszcz¹ce ska³y,
Co same siê w ¿arach s³onecznych
Posêpnie rozmi³owa³y.

XXI

Cokolwiek o tym powiecie,
Przed wami nie stanê bosy,
Pêtlicy na kark nie zarzucê,
Nie myœlê pójœæ do Kanosy.

Nigdym siê nie rwa³ ku cnocie,
Grzechów spe³ni³em niema³o Có¿ robiæ? Wszak tylko z gliny
Bóg nam ulepi³ da³o.

Czêstom próbowa³ siê oprzeæ
Na krokwiach dziadowskich ducha
Pokusa by³a za mocna,
Podpora moja za krucha.

Z wszystkich mi stron ur¹gano:
„Racz¿e opatrzeæ siê, bracie!
Mróz, mówi¹, na psa przychodzi,
Mróz przyjdzie srogi i na ciê.
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Nim siê spostrze¿e twa pycha,
Pewnego wieczora czy rana,
Kostusia siê zjawi z klepsydr¹
I kos¹, niezawo³ana.

Skurczysz siê, skrêcisz i chêtnie
Staniesz przed nami bosy,
Pêtlicê zarzucisz na szyjê
I pójdziesz rad do Kanosy.

Jeno ¿e bêdzie za póŸno!
Odpadniesz, jak puste plewy,
Jak ga³¹Ÿ zesch³a, do ognia
Przez Pañskie rzucona gniewy”.

Nie troszczcie siê o m¹ przysz³oœæ,
Kracz¹ce kruki wy lube!
Ju¿em-ci sam postanowi³,
Aby odwróciæ sw¹ zgubê.

Gdy przyjdzie mróz na m¹ skórê,
Co juœci wszystkich nas czeka,
Przywo³am ze wsi ku sobie
Najnêdzniejszego cz³owieka.

D³oñ mu uœcisnê i powiem:
Chudobaœmy obaj, chudoba!
Nie sk¹p mi swojej mi³oœci,
Nagrzeszyliœmy siê oba.
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A zaœ stan¹wszy przed Gazd¹,
Ujrzawszy swojego Sêdziê,
Przybywam - rzeknê - z nadziej¹
I niech¿e bêdzie, co bêdzie.

Juhas-ci jestem poœledni,
Twój pastuch, Panie, lecz owiec
Mo¿em Ci ¿adnych nie wypas³,
Có¿ ze mn¹ uczynisz? Powiedz!

Nie mia³em w sobie pokory,
Nie chcia³em nigdy bosy,
Pêtlicê na kark zarzuciwszy,
Wêdrowaæ hen! do Kanosy.

Lichy jest ze mnie adwokat,
Lecz dla obrony, mój Bo¿e,
Przytoczê, ¿e tylko przed Tob¹
Ka¿dej siê chwili ukorzê.

Bo i có¿ robiæ, gdyœ tak¹
Raczy³ nagodziæ mi duszê,
¯e, by pozby³a siê Ciebie,
¯adn¹ jej si³¹ nie zmuszê?

Dodam te¿ jedno, je¿eli
Zbyt bêdzie lekka ma waga:
Kocha³em najlichsze ŸdŸb³o trawy
I cz³eka, co z losem siê zmaga.
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Najmniejszy listek na drzewie,
Najmniejsza wody kropelka
Czci mojej by³y przedmiotem Tak Twoja w³adza jest wielka.

Gdybym nie wstydzi³ siê ludzi,
Choæ œlepi s¹, g³usi i niemi,
Publicznie bym ukl¹k³ na widok
Najmniejszych py³ków ziemi.

Nie moja-æ w tym jest zas³uga Jakiegoœ stworzy³ mnie, Panie,
Takiego masz mnie! - a jednak
SnadŸ mi siê krzywda, nie stanie.

Od Siebie mnie nie odtr¹cisz,
Choæ tam ja nie chcia³em bosy
Pêtlicy zarzucaæ na szyjê
I czo³gaæ siê do Kanosy.

XXXI

Po¿ó³k³y znu¿one pola,
Niebiosa coraz to bledsze,
¯¹dnymi piersiami ch³onê
Ciche, jesienne powietrze.
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Rozgl¹dam siê naoko³o Niebujnie tu, niebogato,
A przecie¿ mi nie ¿al dzisiaj,
¯e siê przeœni³o lato.

W tej pustce, w tym wyczerpaniu,
Które mi w oczach roœnie,
To samo odczuwam ¿ycie,
Jak w pe³nej, kwitn¹cej wioœnie.

Przystajê na d³ugiej miedzy,
Ku r¿yskom nak³aniam lica,
Z powiêd³ych kêpek ta sama
Wyziera mi tajemnica...

Mg³y jakieœ nieuchwytne
Las osnuwaj¹ bury,
Nieœmia³o migoc¹ w s³oñcu
Œniegiem pokryte góry.

Urocza, smêtna martwota,
Zda siê, i¿ œmieræ jest gdzieœ bliska,
Na pochy³oœciach wierchu
Jesienne dymi¹ ogniska.

Nieletni, w¹t³y pastuszek
Okiem mnie wita lêkliwie Jeszcze siê byd³o pasie
Na tej wychud³ej niwie.
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Jeszcze jest jakaœ czerstwoœæ
Na niwie tej wypalonej Z wrzaskiem niesamowitym
W kr¹g siê zwo³uj¹ wrony.

Gdzieœ lec¹, gdzieœ gin¹ w dali,
Wziê³y ze sob¹ zmorê Garœæ pe³n¹ zoranej gleby
Do chciwej rêki biorê.

Upajam siê jej zapachem,
I dzisiaj tak samo on œwie¿y O rodzicielko ¿ywota,
O œwiêta, p³odna Macierzy!

O skarbie ty mój najdro¿szy,
Rozstaæ siê z tob¹ nie mogê Zielone jeszcze sitowie
Z uœmiechem zasz³o mi drogê.

Na gruzem zas³anej miedzy
Ja³owiec krzewi siê m³ody,
Dziœ barwy mu odmieni³y
Fijoletowe jagody.

Sk¹po siê fala toczy
Potokiem, co wysech³ w lecie,
Spomiêdzy chwastów nad brzegiem
Samotne ¿ó³cieje kwiecie.
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Ostatnie to ju¿ - zapewne!
O innych nie us³yszycie,
Lecz ja w tej pustce dzisiejszej
To samo odczuwam ¿ycie.

W tym wyczerpaniu, co dzisiaj
Œwiat tak cudownie mroczy,
Ta sama wszak tajemnica
Dziwem otwiera mi oczy.

Powiêd³y, przymar³y pola,
Niebiosa coraz to bledsze,
¯¹dnymi piersiami ch³onê
Ciche, jesienne powietrze.

XXXV

O s³u¿ebnico w mym domu S³u¿ebni jesteœmy oboje,
Wartujem u bram wiecznoœci,
Na losy czekaj¹c swoje.

Niedawnoœmy siê poznali,
Niedawno jesteœmy razem,
A zda siê, ¿eœmy od wieków
Bo¿ym z³¹czeni rozkazem.
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A zda siê, ¿e nasze spotkanie,
Dziœ mego ¿ycia treœæ ca³a,
Odby³o siê w czasach, gdy pamiêæ
Oczu ni uszu nie mia³a.

Gdy ¿¹dza wêdrówki w przysz³oœæ
Krok jê³a stawiaæ ubogi,
Œwiadoma bezw³adu swych skrzyde³,
A nieœwiadoma drogi.

I oto od onej pory,
Spowitej w pierwocin ¿³obie,
Byliœmy ze sob¹ razem,
Nie wiedz¹c wcale o sobie.

W nieznan¹ wybrawszy siê podró¿
Po grudzie czy trawie miêkkiej,
Rêkaœmy w rêkê szli œwiatem,
Nie znaj¹c wcale tej rêki.

A na przystankach wytchnienia,
Przepastnym spiesz¹c okrajem,
W Ÿreniceœmy sobie patrzyli,
Swych Ÿrenic nie widz¹c wcale.

Ogieñ siê wpija³ nam w ogieñ,
Fala gubi³a siê w fali,
¯e nasze to by³y usta,
Czyœmy to przeczuwali?
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Cnotami szliœmy i grzechem,
Dumni i przygnêbieni,
Nie myœl¹c o tym, ¿e w³aœnie
Cienie to naszych cieni.

A¿ dotarliœmy do kresu Jak trudno do niego siê dostaæ! Gdzie ¿ycie w swój kszta³t siê ubiera,
W sw¹ rzeczywist¹ postaæ.

Niewielki jest dom tego ¿ycia
I niewysokie s¹ œciany,
Œród których przyciskam do serca
Skroñ s³u¿ebnicy kochanej.

Ale za nimi, za progiem,
Za okien tych w¹skich par¹,
Œwiat siê rozci¹ga bezmierny,
Têsknot¹ wype³nion star¹.

Pradawn¹, odwieczn¹ têsknot¹,
Wiêzion¹ w g³êbinach ducha,
Nie ka¿dy j¹ w sobie dostrzega,
Nie ka¿dy g³osu jej s³ucha.

Lecz my, z ³atwoœci¹ czy trudem
Pe³ni¹c swój szarwark powszedni,
Ku oknom zwracamy Ÿrenice,
Niezwykle bogaci, choæ biedni.
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Pod wieczór, gdy ¿ycie siê k¹pie
W uspokojeniu przeb³ogiem,
S³uchamy, czy g³os siê odzywa
Za domu naszego progiem.

A jeœli orkan siê zerwie,
Oddechy nios¹cy bo¿e,
Rozparlibyœmy te œciany,
By w wiecznym go ch³on¹æ przestworze.

Od wieków œmieræ k«nam siê skrada,
Z dniem ka¿dym poœpiech jej roœnie,
Radoœnieœmy ¿ycie przyjêli
I œmieræ przyjmiemy radoœnie.

O s³u¿ebnico w mym domu S³u¿ebni jesteœmy oboje,
Warujem u bram wiecznoœci,
Na losy czekaj¹c swoje...

XXXVII

Pad³eœ z daleka od swoich,
Za cudz¹ walcz¹cy sprawê Wroga zagna³a ciê przemoc,
Z³oœliwe losy krwawe.
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Ty dziecko polskiego ludu,
Krainy, w nieszczêœcia ¿yznej,
Pamiêtam serce swe m³ode,
Wezbrane dol¹ ojczyzny.

Pamiêtam ongi twe listy,
Te proste, niewprawne s³owa,
Którymi ze zgroz¹ przemawia
Ta nasza skarga wiekowa.

Wróg was zamyka w koszarach,
Serce mundurem wam œciska,
Aby w nim st³umiæ têsknotê
Do rodzinnego ogniska.

Jêzyk wydziera wam z gard³a,
Bez mi³osierdzia oniemia,
Byœcie siê ozwaæ nie mogli,
Gdy w³asna zawo³a ziemia.

Majaki wam stawia przed oczy,
Obrazy k³amliwej si³y,
Abyœcie praw siê zaparli
Do dni, co by chwa³¹ œwieci³y.

Byœcie wróciwszy do domu,
Potêg¹ wroga olœnieni,
W³asnych zaparli siê przodków,
O pomstê krzycz¹cych cieni.
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Byœcie te przysz³e szeregi,
Co z waszej krwi powstaæ maj¹,
Zaprzañczym ³¹czyli wêz³em
Z nieprzyjacielsk¹ zgraj¹.

Byœcie bez ¿alu je wiedli,
Butê maj¹cy na przedzie,
Do walki o przysz³oœæ nie swoj¹,
Jak on was dzisiaj wiedzie...

Zali ju¿ nie ma na œwiecie
Karz¹cej Sprawiedliwoœci,
¯e tak haniebnie k³aœæ musim
Do grobu strudzone koœci?

Nie! Nie! Ja przecie¿ mam w g³êbi
Resztê - czy z³udnej otuchy? ¯e miecz, jeœli fa³szem hartowan,
£omliwy siê staje, kruchy.

Pad³eœ z daleka od swoich,
Ty synu polskiej Macierzy,
Dziecko tej krwi, co daremnie
Rozlewa siê coraz szerzej.

Moc poœwiêciwszy m³odzieñcz¹,
W zamkowymœ spocz¹³ ogrodzie,
Nad straszn¹ podobnoæ rzek¹
O mêtnej, czerwonej wodzie.
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Jeœli nie zmiot³y szrapnele
Ju¿ ostatniego w nim drzewa,
Niech¿e ci ogród ten g³ucho
O twej zagrodzie œpiewa.

O twoim domu ubogim
Niech¿e ci szumi ta rzeka,
Jeœli w niej krew nie stê¿a³a,
Co dawno na kres swój czeka.

XL

Rzadko na moich wargach Niech dziœ to warga ma wyzna
Jawi siê krwi¹ przepojony,
Najdro¿szy wyraz: Ojczyzna.

Widzia³em, jak siê na rynkach
Gromadz¹ kupczykowie,
Licytuj¹cy siê wzajem,
Kto J¹ najg³oœniej wypowie.

Widzia³em, jak miêdzy ludŸmi
Ten siê urz¹dza najtaniej,
Jak poklask zdobywa i rentê,
Kto krzyczy, i¿ ¿yje dla Niej.
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Widzia³em, jak do Jej kolan Wstrêt dot¹d serce me czuje Z pok³onem siê cisn¹ i rad¹
Najpospolitsi szuje.

Widzia³em rozliczne t³umy
Z pust¹, leniw¹ dusz¹,
Jak dŸwiêkiem orkiestry œwi¹tecznej
Resztki sumienia g³usz¹.

Sztandary i proporczyki,
Przemowy i procesyje,
Oto jest treœæ Majestatu,
Który w niewielu ¿yje.

Wiêc siê nie dziwcie - ktoœ mo¿e
Choæ milczkiem s³usznoœæ mi przyzna
¯e na mych wargach tak rzadko
Jawi siê wyraz: Ojczyzna.

Lecz brat mój najbli¿szy i siostra,
W tak czarnych ¿a³obach ninie,
Ci wiedz¹, ¿e chowam tê œwiêtoœæ
W najg³êbszej serca g³êbinie.

Ta siostra najbli¿sza i brat ten,
Wybrani spomiêdzy rzeszy,
Ci znaj¹ drogi, którymi
Moja Wybrana spieszy.
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Krwawnikiem zaros³e ich brzegi,
£opianem i podbia³ami:
Spieszê z Ni¹ razem, topole
Œl¹ swe westchnienia za nami.

Przystajem na cichych mogi³ach,
S³uchamy, azali z ich wnêtrza
Jakiœ siê g³os nie odezwie,
Jakaœ nadzieja najœwiêtsza.

Zbo¿a siê z³oc¹ dojrza³e,
A tam ju¿ widzimy ¿niwiarzy,
Ta d³oñ sw¹ na czo³o mi k³adzie
I razem o sprzêtach marzy.

A potem, podniós³szy g³owê,
Do dalszej wstaj¹c podró¿y,
Wo³a: „Miej radoœæ w duszy,
Bo tylko radoœæ nie nu¿y.

Podpor¹ ci bêdzie i brzaskiem
Ta ziemia, tak bujna, tak ¿yzna,
Ni¹-ci ja jestem, na zawsze
Twa ukochana Ojczyzna”.

Jakiœ z³oœliwy z³oczyñca
Pszeniczne podpala stogi,
U bram siê wije niebieskich
W rozpaczy cz³owiek ubogi.
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Jakaœ mordercza zaraza
Z g³odem zawiera przymierze,
Na przepe³nionych cmentarzach
Krzy¿e siê wznosz¹ œwie¿e.

Jakoweœ g³uche têtenty
Wskroœ przeszywaj¹ powietrze,
K³êbi¹ siê gêste chmurzyska,
Czyja¿ to rêka je zetrze?

Jakaœ olbrzymia rzeka
Wezbra³a krwi¹ i rozlewa
W kr¹g purpurowe swe nurty,
Zabiera domy i drzewa.

Jakoweœ id¹ pomruki Dr¿y nie poznana puszcza,
Dêby siê groŸnie ozwa³y,
Có¿ to za moc je poduszcza?

A nad t¹ dol¹ - niedol¹
Poranna nieci siê zorza,
Na pieœñ m¹ Ojczyzny pe³n¹,
Sp³ywa promiennoœæ jej bo¿a.

W mej pieœni, bogatej czy biednej
Przyzna mi ktoœ lub nie przyzna
¯yje, tak rzadka na wargach,
Moja najdro¿sza Ojczyzna.
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