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MARIA KONOPNICKA


Na kurhanie II
Śpĳcie! Na grobach waszych żaden anioł eszcze

W słoneczne zbroi,
Z hasłem, co w trupich próchnach buǳi życia dreszcze,
Anioł, o którym zdawna proroku ą wieszcze,

Nie stoi.

Śpĳcie! Tan Galile czyk, co wskrzesza Łazarza
Ściągnięciem ręki,

Jeszcze się trumnom waszym otwierać nie każe,
Jeszcze się na wiekowe nie puścił cmentarze,

Na pola męki.

Jeszcze gwiazda zaranna, kto wie, ak daleka,
I trzecia zorza…

Jeszcze ta, co od wieków przez ziemię przecieka
Łez naszych i krwi nasze spłynąć musi rzeka,

Do morza.
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