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ŁESIA UKRAINKA

Melodie
 .   

„Nocka ciemna była i cicha…”
Nocka ciemna była i cicha,

A a stałam, mó drogi, wraz z tobą
Melancholia, Noc,
Milczenie, Tęsknota,
RozstanieI zerkałam na ciebie z żałobą,

Nocka ciemna była i cicha.

Wiatr ze smutku wzdychał w ogroǳie.
Ty śpiewałeś, a sieǳąc milczałam,
W moim sercu pieśń wybrzmiewała;

Wiatr ze smutku wzdychał w ogroǳie.

Zapłonęła gwiazda w oddali,
Och, tęsknota mnie taka chwyciła!
Serce ostrym sztyletem przebiła…

Zapłonęła gwiazda w oddali…

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)

„Nie śpiewajcie mi tej pieśni…”
Nie śpiewa cie mi te pieśni,

Nie drażnĳcie serca mego!
Muzyka, Poez a, Żałoba

Lekkim snem śpi żal mó w sercu,
Po cóż śpiewem buǳić go?

Wy nie wiecie o czym myślę,
Kiedy sieǳę blada, niema.

Wtedy w głębi mego serca
Piosnka smutna łzy wylewa.

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lesia-ukrainka-melodie/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


„Płonie moje serce, które zapaliła…”
Płonie mo e serce, które zapaliła

Gorąca iskierka żalu palącego.
Ogień, Cierpienie,
Milczenie, Łzy

Czemuż a nie płaczę? Rzęsistymi łzami
Czemu a nie gaszę ognia straszliwego?

Mo a dusza płacze, rwie się mo a dusza,
ale łzy nie płyną potokiem huczącym.

Bo do moich oczu łzy nie dociera ą,
Suszy e tęsknota ogniem gore ącym.

Chciałabym a wybiec na szerokie pole,
Twarzą przylgnąć mocno wprost do szare ziemi

I tak głośno załkać, by gwiazdy słyszały,
A luǳie przelękli się łzami moimi.

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)

„Znowu wiosna, znów naǳieje…”
Znowu wiosna, znów naǳie e

W chorym sercu zmartwychwsta ą.
Znów kołyszą mnie marzenia,

Sny o szczęściu przywiewa ą.

Wiosno piękna! Cud marzenia!
Mo e sny szczęśliwe!

Naǳie a

Kocham Was, choć dobrze wiem,
Że wszystkieście zdradliwe.

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)

„Spoglądam na jasne gwiazdy…”
Spoglądam na asne gwiazdy,

I smutne są myśli me, smutne.
Gwiazda

Bez uczuć się śmie ą te gwiazdy
Rzuca ąc promienie okrutne.

O gwiazdy, gwiazdy bez uczuć!
Wy kiedyś inne byłyście,

W tym czasie, gdy w mo e serce
Truciznę słodką wlałyście.

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)
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„Stanęłam, by słyszeć głos wiosny”
Stanęłam, by słyszeć głos wiosny,

I wciąż do mnie wiosna gadała,
Wiosna, Marzenie

Śpiewała pieśń dźwięczną i głośną,
to znów ta emniczo szeptała.

Śpiewała wciąż o miłości,
młodości, radości, naǳiei.

Na nowo pragnęła ogłosić,
co dawno w marzeniach się mieni.

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)

„Chciałabym się pieśnią stać…”
Chciałabym się pieśnią stać

W owe chwili asne ,
Poez a, Lot

Wolną być, przemierzać świat,
Echem płynąć z wiatrem.

Aż po gwiazdy się świetliste
Dźwięcznym wzbĳać głosem.

Natura, Gwiazda, Morze

Spaść na fale przezroczyste,
Nad morzem się wznosić.

Niosłyby się me marzenia
I sekretne szczęścia mo e,

Jaśnie niźli gwiazd promienie,
Głośnie niż huczące morze.

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)

Zwycięstwo
Barǳo długo a wiośnie się poddawać nie chciałam

I nie chciałam e słuchać w ogóle.
Wszystkie sprawy do serca barǳo przy ąć się bałam,

Sprawy miłe, urocze i czułe.

Ciągle do nie mówiłam «Ty mnie, wiosno, nie woła ,
Czary two e i prośby daremne.

Na co mi twa uroda, taka asna, wesoła,
Gdy me serce est smutne i ciemne.»

Ale wiosna nuciła: «He , posłucha mnie wreszcie,
Bo tam posłuch, gǳie sięga ma właǳa.

Ciemny ga uż zapomniał o zimowym areszcie
I w zielonym się stro u przechaǳa.

  Melodie 



Odezwała się chmura, wielkim głosem zagrzmiała,
Błyskawicy oświetlił ą płomień;

Ciemna ziemia zieloność wszelką z siebie wydała,
Wszystko bĳe przede mną uż czołem.

Niecha ciemne twe serce równie prędko oży e
I na śpiew mó wesoły odpowie.

Wiosna, Walka,
Melancholia

Na ten głos wszak oǳywa się ǳiś wszystko, co ży e.
Serce żywe, bĳące est w tobie!»

Chociaż myśl cicho szepcze «Nie dowierza te wiośnie!»,
Nie ochroni przestroga przed klęską.

Mo e sny się zbuǳiły, pieśń rozbrzmiewa wciąż głośnie .
Znowu, wiosno, odniosłaś zwycięstwo.

 V  r.

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)

Do muzy
Przyleć do mnie, czarownico miła,
Jako zorza nade mną zapała ,

Poez a, Poetka, Klęska

Promieniami swoimi obrzuca .
Nieprzy azna pobiła mnie siła,
Nie chcę bo u, estem pokonana —
Tak być miało, więc się nie smucę.
Już nie walczę, natchniona poko em,
Inne w duszy niosąc pragnienie:
Będę w świecie żyła myślą tylko.
Chcę wciąż słuchać piękne mowy two e ,
A na czole two e pragnę lśnienie
Poczuć choćby przez edyną chwilkę.

 I  r.

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)

„Cicha noc była czarownicą…”
Cicha noc była czarownicą,
Prześcieradłem delikatnym, szerokim,

Noc

Ponad wioską się rozścieliła,
W kątku nieba ob awiła gwiazda lico,
Jak nad cichym eziorem, głębokim,

Łabędź skrzydła z trzepotem rozchyla.

I za każdym trzepotem askrawym
Serce tłukło się, biło z rozpaczy,

Walka, Samobó stwo

  Melodie 



Udręczone ciężkim zmaganiem.
Tak zmęczyłam się bo em krwawym,
Że pragnienie swe chciałam uraczyć

Własne pieśni łabęǳie śpiewaniem.

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)

Miniona wiosna
Nadeszła wiosna — ho na, wesoła i miła,

Promienie słała i sypała kwiaty.
Wiosna

Leciała szybko, niby na stu skrzydłach,
W ślad za nią mknęły śpiewa ące ptaki.

Wszystko ożyło, wszystko rozebrzmiało —
Zielone szumy i wesołe dźwięki!

Wszystko śpiewało, śmiało się, brzęczało —
Tylko a chora, sama posród męki.

Choroba, Samotność

I tak myślałam — «Wiosna est dla wszystkich,
Wszystkim przynosi swo e podarunki.

Natura

Ja tylko nie mam żadne z nie korzyści.
A wiosna za nic ma mo e asunki».

Jednak pamięta! Prosto w okno mo e
Za rzały śmiało gałęzie abłoni.

Kwiaty

Zamigotały listeczki zielone,
Wszystko się pławi w białych kwiatów toni.

Wiatr też nadleciał i w chatce maleńkie
Zaśpiewał piosnkę wiosenne wolności,

Wiatr

Wraz z nim przybyły tu ptasie piosenki,
Miły zaga nik echem swym zagościł.

A dusza mo a nigdy nie zapomni
Tego prezentu, który wiosna dała;

Wiosny podobne nikt uż nie przypomni,
Do te , co pod mym oknem za aśniała.

 r.

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)

„W czarną chmurę się skłębiły wszyst-
kie moje smutki…”
W czarną chmurę się skłębiły wszystkie mo e smutki,
Żal mó przez nią się przetoczył ogniem błyskawicy,

Burza, Siła, Zwycięstwo

Piorunem w serce uderzył,

  Melodie 



Gęstym deszczem się rozlały wszystkie mo e łzy.
Przeleciała nawałnica gwałtowna nade mną,
Ale nie złamała mnie, z ziemią nie zrównała,
Dumnie więc uniosłam czoło,
A obmyte łzami oczy patrzą teraz aśnie ,
W moim sercu rozbrzmiewa ą śpiewy triumfalne
i związana z wiosną siła w duszy mo e gra.
Nie złamały e zimowe trzaska ące mrozy,
Nie zrównały z ziemią e ostre nawałnice,
Nie rozbiła również e ta wiosenna burza.
Sama stawię czoła burzy,
Stanę — i zmierzymy siły!

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)
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