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MARIA KONOPNICKA

Dnie i chwile
Groby nasze
„ ecz b a am niechaj ywi nie tracą naǳiei”
owacki
Groby wy nasze, o czyste groby,
Wy życia pełne mogiły!
Wy nie ołtarzem próżne żałoby,
Lecz twierǳą siły.
Nie z ękiem marnym, nie z westchnieniami
Nie z pustym echem pacierzy,
Ale z płonącem sercem przed wami
Stać nam należy.
Bo zakładniki wyście przed niebem,
Które Bóg wybrał wśród gminu,
Że się znów kiedyś przełamiem chlebem
Pieśni i czynu.
I na dalekich tułaczych drogach
Sypał nam Pan te kurhany,
By pielgrzym tęskny na cuǳych progach
Miał znak podany.
Bo ak drużyna chrobra zwycięża,
Gdy sztandar wzlata e ptakiem,
Tak pogrobowiec rośnie na męża,
Pod mogił znakiem.
I tak przy mu e ziemia ta czarna
One popioły a kości,
Jako złotego posiewu ziarna,
Na plon przyszłości.
Więc choć est teraz ako step nagi,
Zamarła z końca do końca,
Niecha nie tracą żywi odwagi,
Czeka ąc słońca.
Im noc trwa dłuże , tem bliższe słońce,
Tem bliższe błogie zaranie…

Z grobów się ozwie lutnia dźwięcząca,
Żywa pieśń wstanie.
I od mogiły aż do mogiły
Przeleci ako płomienie,
I zbuǳi w grobach drzemiące siły,
Rozproszy cienie.
I ako sztandar ziemią powie e,
I zbuǳi serca do bicia…
Niecha więc żywi ma ą naǳie ę,
Niech strzegą — życia!
………………………………
………………………………
Po zeschłym liściu wiatr cichy trąca,
Smętne się echa niosą…
A a na grobach — brzoza płacząca,
A łzy mi lecą rosą…

„Nasze ǲiady”
Zaszeptały, zaszumiały
Drzewa w tęskny chór…
Przewiał wicher, tułacz stary,
Przez ten ciemny bór.
Nieobeschłym, dawnym płaczem
Nabrzmiewa ą tucze,
Płyną chmury ponad chatą,
Jako skrzydła krucze…
O ǲiady! ǲiady!
Zakipiały sine tonie,
Zamącił się zdró …
Niesie Wisła aż do morza
Stary smutek swó .
Niesie Wisła aż do morza
Stare swo e żale,
Z ękiem bĳą w chatę naszą
Je tułacze fale…
O ǲiady! ǲiady!
Osamiały, opuściały
Długie szlaki pól,
Leci przez nie ęk stłumiony,
Wie e przez nie ból.
Gorżki plon wydały siewy
We łzach pada ące,
Wyorane kości białe
Suszy na nich słońce.
O ǲiady! ǲiady!
Zatrzeszczały, zaświerkały
Na ognisku skry.
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Dym gryzący od powały
Dobył z oczu łzy.
Dym gryzący chatę naszą
Oczernił żałobą,
Nie obaczym, nie do rzymy
Słońca ponad sobą.
O ǲiady! ǲiady!

W zaduszny ǳień
Garść ziemi wezmę i klęknę u proga
Cmentarne bramy w dniu onym żałoby,
I wołać będę: o, proście wy Boga
O wielkie groby!
O, proście Boga nie o te mogiły,
Co e bluszcz stroi a kwiecie oplata,
Lecz coby synom i wnukom się śniły
Przez długie lata!
Proście wy Boga o takie kurhany,
Na których orły siada ą i kraczą,
A wicher po nich, ękami przewiany,
Błąǳi tułaczo.
O takie groby proście, nad któremi
Sine się gwiazdy słania ą i bledną,
Z których przechoǳeń na pierś bierze ziemi,
Choć grudkę edną.
O polny kamień, o piasek pod głowę,
O pacierz świerków, o brzóz białych cienie,
O szumy lasów, o pieśni zbożowe,
O pól westchnienia.
Proście wy Boga o takie mogiły,
Które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości,
Lecz da ą sercom moc czynu, zdró siły,
I żar miłości.
I nie o marmur w napisy poryty,
I nie o asne z palmami anioły,
Lecz proście Boga o wolne błękity
Nad swemi czoły.
Niech polna pliszka tam napó swó bierze,
Niecha was zieleń obrośnie piołunów,
Ale niech matki poszy ą szkaplerze
Z waszych całunów.
O proście Boga o łzy ranne rosy,
O serc bĳących ǳwon głośny a żywy,
O pieśń skowronka, co leci w niebiosy
Z nad żytnie niwy.
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Niecha o grobach waszych mówią starce,
Chromą na kuli opiera ąc nogę,
I niech to chłopię, co gra na fu arce,
Wie do nich drogę…

Na ǳień Zmartwychwstania
Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Panie!
Bo nam to trzecie nie wzeszło zaranie,
Co ponad groby utrzenki rozściela;
A est żywota hasłem i wesela.
Jeszcze nas zewsząd otacza noc głucha,
Całun nam więzi i ciała i ducha,
A przy te czarne mogilne pieczarze,
Snu wiekowego strzegąc — sto ą straże.
Tyś nam ich eszcze nie przeraził Chryste,
Powraca ący, ak słońce ogniste,
Jeszcze orężem o pierś naszą wsparty,
Wróg niespoko ne odprawia tu warty.
Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Boże!
Bo nam nie błysły cudowne te zorze,
Co wysrebrza ą grobowe kamienie,
I umęczonym piersiom da ą tchnienie.
Jeszcze się dźwignąć nie może ta głowa,
Którą nam gałęź zraniła cierniowa;
Jeszcze do życia nie wznoszą się ręce,
Przebite gwoźdźmi w krzyżowe swe męce.
Jeszcze się w gwiazdy nie błysły nam rany,
Jeszcze się krwawi grzbiet sroǳe smagany,
A twarz z ślin wzgardy obeschnąć nie może…
Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Boże!
Nad polem naszem słoneczna tarcz złota,
Którą zczerniałą wiǳiała Golgota,
Dotąd nam stoi w wiekowym zaćmieniu,
Dotąd czuć ziemię w przestrachu i drżeniu.
Nad polem naszem czerwone miesiące,
Na chmurach leżą, ak sierpy krwawiące,
A po mogiłach, co ęczą w żałości,
Zdawna umarłe rusza ą się kości.
Pod błękitami, wśród tego zaćmienia
Braterstwa ludów i ludów sumienia,
Tkwi eszcze krzyż nasz i ziemię przeraża
Cieniem owego krwawego cmentarza…
Jeszcze nad nami urąga się tłuszcza,
Jeszcze nas Bóg nasz i O ciec opuszcza
I krzyk zwątpienia słychać i wołanie:
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Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Panie!
W pragnieniu ducha trucizną po eni,
Z sercem, co za cel służyło ościeni,
Krwi odda emy i życia ostatek,
Wśród ęku ziemi i synów i matek.
A tam o szatę naszą całoǳianą
Los skrwawionemi dłońmi pomiotano
I rozǳielono to, co było bliźnie,
I co się ednem czuło w te o czyźnie.
O to się eszcze targ sprośny odbywa,
Dłoń krzywǳicieli wyciąga się chciwa,
Temu po morze i temu po morze…
Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Boże!
Jeszcze nie zeszli ci aśni, ci biali,
Których dłoń głaz nam grobowy odwali,
Jeszcze nie zeszedł do nasze ciemnicy
Duch, który bĳe ak grom błyskawicy.
Noc przeminęła, i ciężka, i długa,
I ǳień mogilny przeszedł i noc druga…
I znowu ranek i znów wielkie cienie,
A nas utrzenne nie buǳą promienie!
I smutno wkoło — i ziemia bez ducha
Tchów wskrzesza ących pożąda, a słucha,
Kiedyż się słońcem wyzłocą otchłanie?…
Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Panie!

„Resurexit”
Mówili w Galilei,
Że wstanie trzecie zorzy…
Od żalu, od naǳiei,
Tak serce sobą trwoży,
Iż sto ę tu chwie ąca,
Jak palma i ak trzcina,
A wiatr mnie o pierś trąca,
I głowę mi ugina…
Jak łań wyszczuta z kniei,
Tak biegłam z łoża mego…
Mówili w Galilei,
Że wstanie dnia trzeciego.
Zroszone mo e włosy
Wiatr z winnic oto targa.
W powietrzu słychać głosy,
To radość w nich, to skarga.
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Lecz w głosów tych zawiei,
Ach, nie ma, nie ma ego!
…Mówili w Galilei,
Ze wstanie dnia trzeciego.

Wiosenny grom! Wiosenny grom!
Wiosenna błyskawica!
O, przy ǳie koniec waszym łzom,
Jest świata obietnica.
O, przy ǳie koniec waszych trwóg,
Struchlałe wstaną kości,
I wrócą się ze swoich dróg,
Co poszli ztąd w żałości.
Ten wielki, czarny, smętny grób,
On wyda z siebie życie.
Przetrzyma dobę ciężkich prób
I pęknie na rozświcie.
I wy ǳie z niego blask i woń
I duch świeżości pełny,
I wniebowstępną wzniesie dłoń,
Na srebrnych chmurek wełny.
I wy ǳie z niego żywa moc,
W prze asne , skrawe bieli
I skończy się na ziemi noc,
I ǳień się zaweseli.
I zmilknie płacz i zmilknie ęk,
Co w niebo z Ramy bĳe
I zgłuchnie tych łańcuchów brzęk,
Co wasze cisną szy e.
I wy ǳie z niego ognia wiew,
Jak wichrem świat przewie e,
Wysuszy łzy, wysuszy krew,
W pierś waszą tchnie naǳie e.
I wy ǳie z niego nowy znak
Braterstwa i pogody.
I zrównoważy szalę wag,
Co ważą tu narody.
I wy ǳie z niego w dół i w zwyż,
Poranne słońce złote,
I uczczon bęǳie, kto swó krzyż
Niósł cichy na Golgotę.
I wy ǳie z niego błysk i grom,
I wstrząśnie świat ten cały…
Bo nie est wiecznym żaden dom
Z tych, co na grobach stały.
I nie est wiecznym żaden grób,
Co w droǳe życia leży.
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A ten est z niebem ziemi ślub,
A szczęśliw, kto weń wierzy!

W Wielki Piątek
Tak mi się czasem wyda e, o Chryste,
Że nie tam kędyś daleko, za morzem,
Aleś tu u nas, miał drogi cierniste,
I żeś tu naszem przechoǳił się zbożem,
Puszcza ąc palce po harﬁe tych kłosów,
Co ma ą luǳki ęk i echa głosów.
I że tu w które ś z chat naszych, o Panie,
Gǳie przez tułaczy wytarte są progi,
Był twó wieczernik smętny i rozstanie,
I chleb łamany z braćmi, i te trwogi,
By słów ostatnich nie wydały ściany,
I pożegnania kielich — krwią nalany.
I zda e mi się, że te nasze sosny,
Te brzozy białe, szumiące wśród niwy,
To był ogro ec twe męki żałosny,
To były two e miesięczne oliwy,
I że te nocy twó pot kapał krwawy
Na leśne zioła nasze i na trawy.
I zda e mi się, żeś tu był po many,
W pęta zakuty i sieczon u słupa…
Bo tak mi, Chryste, zna ome twe rany,
I siność two a, i katów twych kupa,
I świst rzemieni, co kra ą, ak nożem, —
Że to nie mogło być gǳieś tam, za morzem!
I wiem, że tuta , na mieǳy, wśród drogi,
U akie ś stare , zapadłe mogiły,
Wyrość musiały te ciernie i głogi,
Które w twą głowę bolesną się wpiły —
Bo żadne inne tak ranić nie mogą,
Jak te, co rosną tu, nad naszą drogą!
I to wiem, Panie, żeś tu kędyś blizko,
Pod krzyżem upadł na nasze ściernisko,
I żeś krwią swo ą tę ziemię zakrwawił,
I obraz na nie swe męki zostawił, —
I patrzę nieraz na pola te puste
Jako na ową z Jeruzalem chustę.
I wiǳę we mgle śnieżyste zdaleka,
Z twarzą znęǳniałą, z łachmanem na grzbiecie,
Pochylonego ku ziemi człowieka,
Którego wielki krzyż śmiertelnie gniecie,
I wiem, że to est Cyrene czyk Chrysta
A resztę mgła mi kry e, mgła śnieżysta.
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I wiem, i czu ę, że tu est Golgota,
Gǳieś był do krzyża przybity, o Panie!
Bo nie est nigǳie tak ciężka tęsknota,
I takie blasków słonecznych konanie,
I taka żałość, i tak do ostatka
Nigǳie przy krzyżu syna nie trwa matka.
I zda e mi się, żeś tu wyrzekł słowa:
« li loi lamma sabbathani?»
Że tu z ramienia zwisnęła ci głowa,
I żeś tu skonał i zszedł do otchłani,
Gǳie wszystko chwili wybawienia czeka,
Od polnych głazów, do serca człowieka.
I zda e mi się, że tu leżysz w grobie,
Który est ciężkim zawalon kamieniem,
I że straż pilna czyni się przy tobie…
Ale a czekam z tęsknotą i drżeniem,
Bo wiem, i czu ę, że tu też, o Panie,
W dniu trzecim bęǳie two e zmartwychwstanie!

Powitanie roku
Zawsze a będę błogosławić ciebie,
O nowa zorzo na pochmurnem niebie
Smętnych okręgów żywota!
Zawsze a wy dę na próg nasze chaty,
Pieśnią cię witać, o gościu skrzydlaty,
O utrznio złota!
Krótką ty esteś i przelotną chwilką,
Jednym porywem i westchnieniem tylko,
Do przyszłych dni ideału;
Lecz kto zdrętwiały żyć musi w ciemnicy,
Temu est słońcem asność błyskawicy,
Moment zapału.
Raz w rok — ak mało! A przecież — ak wiele!
Dłoń mi poda cie, droǳy przy aciele,
Którzy czu ecie wraz ze mną!
Jutrznia, co błyska nad ziemią uśpioną,
Niecha nie bęǳie dla ducha straconą,
Ani daremną!
Przez eden moment tak wiele czuć można!
W płomień wybucha iskierka ta trwożna,
Co w piersi ta emnie tle e…
W sercu się wzmaga na rok cały bicie,
Nowem ogniskiem za mu e się życie,
Krzewią naǳie e.
Ach, gdyby co rok, przez edną goǳinę,
Luǳie się w bratnią łączyli drużynę,
W wspólne ogniwa łańcucha,
I czuli razem swó ból, choć przez chwilę,
Dnie i chwile



Ileżby życiu przybyło na sile,
Na mocy ducha!
Więc zawsze będę błogosławić ciebie,
O nowa zorzo na pochmurnem niebie
Smętnych okręgów żywota!
Zawsze a wy dę na próg nasze chaty
Pieśnią cię witać, o gościu skrzydlaty,
O utrznio złota!

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

Pszczelarkom polskim
Bóg dla naszego łaskaw był narodu,
I w ǳie e nasze, ak wątek ich długi,
W gorżki nasz kielich życiowe dosługi
Przysączał — choć kroplę miodu.
Owe kruszwickie sadyby i chaty
Nie strzegły mury, ni wały dokoła,
Ale na grzęǳie pachniały tam kwiaty,
I złota brzęczała pszczoła.
Miodem wznoszono rozgłośne toasty,
Na które oǳew dwa morza dać miały,
Gdy białe orły skrzydłami powiały,
A na tron wstąpiły Piasty.
Miód pĳał Chrobry, gdy Niemca bił wroga,
Miodem się krzepił lud cały wśród bo u.
A kiedy tęcza zabłysła poko u,
Szły białe woski dla Boga.
Miodem swe serce król chłopków weselił,
Kiedy spo rzawszy na polskich niw łany,
Z goryczą wiǳiał ak kra się rozǳielił,
Na lud krzywǳony — i pany.
A gdy się bratnie złączyły narody
W imię miłości, o czyzny i wiary,
Litewski lipiec zaszumiał tam stary,
I białe kowieńskie miody.
Miód pił Batory, pił i Jan z Tarnowa,
Pił go pod Wiedniem bohater Jan Trzeci.
I była Polska po tym mioǳie zdrowa
Przez pasmo długich stuleci.
ǲiś ul o czysty obsiadły szerszenie,
Kwiatów mnie coraz, i te kwitną smutnie,
A pszczół lechickich dobytek i mienie
Z ada ą obce nam trutnie.
Lecz Bóg i teraz łaskaw na nas przecie
I dla pociechy, dla życia osłody,
Garść ǳielnych luǳi zostawił na świecie,
Co garną z niw polskich miody.
Dale , a dale , a naprzód do mety!
Stoicie w progu pięknego zawodu.
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W gorżki zdró życia, niech dłoń nam kobiety
Przysączy — choć kroplę miodu!

W trzejkrólowy wieczór
Ślepa matka kąǳiel przęǳie,
Kąǳiel przęǳie, nici mota…
— «Wy rzy , wy rzy , synku miły,
Przede progi, przede wrota.
Wy rzy , synku, na wschód słońca,
Czy nie świeci gwiazda owa,
Szczeromodra owa gwiazda,
Betle emska, Trze królowa».
— «A akże ą poznam, matko,
Pośród innych gwiazd tysiąca,
Co się palą nocką asną,
Na wschód chaty, na wschód słońca»?
— «Poznasz ci ą, synku miły,
Poznasz ci ą zaraz po tem,
Że nad chatą, gǳie syn wdowi,
Na rzęsistszem sypie złotem.
«Poznasz ci ą po asności
Nad gwiazdami, nad wszystkiemi,
Że tam świeci na ogniście ,
Gǳie na czarnie est na ziemi.
Poznasz ci ą, że się pali
Nad polami, akby żywa,
ǲiw do człeka nie przemówi,
Taka w sobie żałośliwa!
Czekam a e roczek cały,
Boć ci uż dochoǳą lata,
Żebyś pierwszy ą obaczył,
Kiedy wze ǳie na kra świata.
Bo ta gwiazda est pomocna,
Na wszelakie dobre doli…
Żeby mi cię nie pognali
Od te chaty, od te roli.
Żeby mi cię nie pognali
Na dalekie, krwawe drogi…
Wy rzy , wy rzy , synku miły,
Przede wrota, przede progi!
Na góreczkę wyleć pędem,
Gǳie ta wierzba, ta pochyła,
A prościutko patrza w niebo,
Żeby mi cię obświeciła»…
…………………………‥
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«Widać, widać, matuleńko!
Na wschód chaty, na wschód słońca
Stoi wielka asność boża,
Stoi gwiazda gore ąca.
Jako smolna głownia arzy,
Ogniem wĳe, niby żmĳą,
Aż patrzący włosy wsta ą,
Aż psy wszystkie we wsi wy ą.
Okrutna się od nie miotła
Nad chałupą naszą wali…
Jużci musi betle emska,
Kiedy się tak tęgo pali!
Wyleciałem na góreczkę,
Gǳie ta wierzba, ta pochyła,
I prościuśko w nią patrzyłem,
Żeby mnie wam obświeciła!»
— «Nieszczęśliważ dola mo a!
Nieszczęśliwa mo a głowa!
O , wy rzała na cię gwiazda,
Ale nie ta, Trze królowa!
O , wy rzała na cię gwiazda,
Co w dalekie pęǳi kra e,
Co chleb we łzach żywym macza,
A grób cuǳy kościom da e…
O , wy rzała na cię gwiazda,
Co ma oczy urokliwe,
O , walą się od nie chaty,
O , walą się płoty krzywe.
O , płyną ci od nie zdro e,
Krwią serdeczną za tułaczem,
O , zawoǳą pod nią pola,
Wielkim ękiem, ciężkim płaczem
O , truchle e od nie serce,
O , więdnie e młoda głowa…
Obświeciła mi cię gwiazda,
Ale nie ta Trze królowa!
…………………………
Zagasł ogień na kominie,
Stoi w oknie miotła złota,
Ślepa matka głową trzęsie,
Ani przęǳie, ani mota…
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