


 

 

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.

ZǱISŁAW STROIŃSKI

*** (Śniły się szarże…)
Śniły się szarże w chmurach chorągiewek,
żółte rabaty¹ — chłopcy malowani,
tęcze piosenek, wo sko w snów topolach —
lśniące poez e na ostrzach uniesień.
Wiatr w zaga nikach o piechocie śpiewał
ułani, ułani.
Przez pola.

Polska dźwięcząca srebrną burzą szabel,
z skrzydłami mitów u czołgów i ǳiał,
została w orłach skrwawionych u granic
pożarem mogił ak posąg wysoka.
I tylko chłopi u wrót zapłakani Chłop
chcieli zatrzymać uchoǳące wo ska —
Prometeusze² u granicznych skał
przykuci
do Polski.

A my wydarte z gniazd zbłąkane ptaki
odwrotu ból mierząc deszczem słabych kroków,

Klęska

w strzępach mundurów niosąc przeczuć smutek,
zgubieni w zmierzchach swych cierniowych szlaków,
w patosie klęski zakrzepli ak lód.
Z cisz pobo owisk wrzosami porosłych —
na Wschód.

O czyznę unosić na łachmanach stóp
na próżno —
uszliśmy śmierci wiarę łamiąc w dłoniach,
a wciąż czekamy na śmierć ak ałmużnę.

Pielgrzym

Kalecząc nogi na odłamkach broni
polscy pielgrzymi do straszliwych utr.

¹rabaty — barwne wyłogi, t . wywinięta na drugą stronę tkanina o innym kolorze niż mundur, umieszczone
na piersi. [przypis edytorski]

²Prometeusz (mit. gr.) — bohater, który stworzył człowieka, lepiąc go z gliny zmieszane ze łzami, a następ-
nie, wbrew woli bogów, obawia ących się buntu luǳi podobnego do wcześnie szego buntu Tytanów, podarował
luǳiom ogień. Za karę został przykuty do skał Kaukazu, gǳie sęp wy adał mu coǳiennie odrasta ącą wątrobę.
[przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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