


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MARIA KONOPNICKA


Rok stary
Wszystkoś nam przyniósł o roku miniony,
Co czas te smętne ziemi przynieść może.
Ranek twó wstawał różami spłoniony,
Twe noce miały gwiaźǳiste zasłony,
I ciche zorze.

Nad głową two ą paliło się słońce,
Lato szło w pole na zbóż gra ąc lutni;
Miałeś skowronki naǳie ą ǳwoniące,
Przecież, gdyś zwinął uż skrzydeł swych końce
Odchoǳim smutni.

Odchoǳim smutni i patrzym po niebie,
Gǳie lecisz w zmierzchy zachodu, ak ptacy,
Jakbyśmy wiosny nie wzięli od ciebie,
I głodni byli po zbóż twoich chlebie,
Po nasze pracy.

I tak się skarżym i tak nam sieroco,
I takie smętne podnoszą się głosy,
Jakby nie było w twe ranki wstać poco
Jakbyś nie dawał cichego snu nocą,
Ni gwiazd, ni rosy.

O, boś nie przyniósł te żywe , te wody,
Co martwe serca pobuǳa do bicia,
Boś nam nie przyniósł o roku, pogody,
Co w piękny owoc zamienia kwiat młody,
Siły — ni życia!

ǲiś w nowe brzaski i w nowych dni zorze,
Bez uniesienia patrzymy i wiary.
I cóż — pytamy, ten rok przynieść może
Tym, co w swe doli rozbite amforze,
Kwas niosą stary?

Nie przeto ednak zapieram cię w pieśni,
O złota utrznio nad ziemią żałoby!
Aleśmy słabi, znużeni, boleśni,
Ale nam duchy przetrawia rǳa pleśni,
Wrastamy w groby.

Niecha więc spo rzy na nas Bóg w błękicie,
I niech przypomni, żeśmy także syny!
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Niecha nas ze snu przebuǳi o świcie,
Niech piersiom serca, a sercom da życie.
A życiu — czyny!

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
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Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/damnata-rok-stary/
Tekst opracowany na podstawie: Maria Konopnicka, Damnata. Poezye, wyd. Seyfarth i Cza kowski, Lwów
.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Paulina Choromań-
ska, a korektę ze źródłem wikiskrybowie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Naro-
dowego.

Okładka na podstawie: Winter Dream, Carlos Andrés Reyes@Flickr, CC BY .
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