
 

I 

Aj, da Ładońko, guślarycho sędziwa,

cóż ci śni się tam u źródeł, u ciemnych?

Po dubrawach zielonych, po iwach,

po ładogach, pieczarach podziemnych

mruczy, żurczy, pieczali się, żali się,

szept i tupot, nocne ognie rozwiedli;

na moczarach gorzkim czadem zapali się,

siwym dymem pociągnie od jedlin

i w burzanach rozwłóczy się, prześni się,

rusałczaną zjawą pochyli się;

kalinowo kołyszące się pieśni,

ciemne skazy i przedwieczne byli;

ach, i w pląs pójdzie młódka-gołubońka,

jak rękawem powieje, zarzuci,

sobolowa z ramion stoczy się szubońka,

brwią powiedzie, przystanie, zasmuci się,

jędrną piersią zdumionego potrąci,

a jak kocha po tańcu, czy wiesz ty?

Ach, nie dzwońcie wy, struny, nie dzwońcie

nie zamroczcie mi we łbie do reszty!

Ciągle czekasz we mgłach i porankach

na zbójnika, czy na królewicza?

śniadozłota, taneczna Cyganka,

rozrzucona w rytmiczny obyczaj;

ciemne usta w tęsknocie i drzemie

jako w strudze cienistej zanurzasz,

zasłuchana w wysokim teremie,

czy wróżona nie zbliża się burza?

Albo w szronie srebrzystym, jak Śnieżka

na zamieciach siadasz, jak na saniach,

by o mrocznych przejechać się zmierzchach

do samego łunnego Riazania.

I unosisz się w melodiach szerokich,

jak od ognisk stepowych dym,

wędrujące powoli obłoki

nad spokojem snurzacych się zim;

jako ziele, roztarte w złych dłoniach,

twoje śpiewy o smutku i wiośnie,

z samogonka zmieszana harmonia

nawołuje cię coraz żałośniej.



Więc piosenkę słowicza świstasz

o wędrowcach i północnych zbójach,

nieprzytomny z rozpaczy psalmista

głuchym tłumom głosisz: „Alleluja!",

dźwięczne słowa wyglądasz na strunach,

niczym noże złodziejskie na brusach,

wyczekując groźnego Peruna

i śniadego suzdalskiego Chrystusa,

żeby przyszli przez wrota carskie,

złotogłowiu i srebra natrzęśli

i śpiewkami tęsknoty chazarskiej

z jesionowych zrodzili się gęśli.

II

Dymy tatarskich ogni rozwłóczone w stepie,

pod wioskę skradające się cicho, jak złodziej,

pieśń, co dzikim sokołem na dłoni się trzepie

i krtań zalewa, jak rzeczne powodzie;

ach, i jeszcze bezradne, niewolnicze żeństwo,

zbójecki, koniokradzki w rodowodzie przemysł,

mocno w serce ci wrosły i weszły w krewieństwo

czarna Mordwa i Czud' i Czeremis.

I na próżno w te strony zabłąkana Sapho

wchodzi stopa swobodna w śpiew mrocznych opryczyn;

poprzez łąki zdeptane wiosennych metafor

przed pijacka pogonią uchodzi i krzyczy;

nie uciekniesz przed zbójem, nieszczęsna żniwiarko,

nie ochroni cię mrok nieprzychylnych uroczysk —

chwyci ręka żelazna złocisty twój warkocz,

do końskiego siodła przytroczy.

Przez moskiewskie zastawy nie dobiegł głos z Litwy,

nie dotarła przeklęta herezja łacińska,

zagłuszyły ci mnisze ponure modlitwy

dźwięczne dzwony soborne z Kijowa i z Mińska;

samozwańcza zawieja w zamysły i dzieje

wdarł się krwawy carewicz, nim z wichrem przeszumiał,

jeno stosem niezgasłym przez mrok olbrzymieje

kołyszący się cień Awwakuma.

I we łzach się rozpłyniesz, najrzewniej, jak w fiołkach,

z białych czeremch zaśmiejesz — i płacz chwyta znowu.

Z wonnym zielem w dziewiczych, haftowanych podołkach

nadbiegają ci strofy w rytmiczny korowód,

i nie powiesz, nie szepniesz tańczącym podrugom,



że za lasem zły Tatar szykuje swój arkan,

będziesz czekać na czary, schylony nad struga,

śniada wiedźma, występna młynarka.

Tam odnajdą cię skryta i leśny strój wszystek

potargają, białego nie wstydząc się ciała,

wezmą w kaźń: — Z kimeś piła zielony lubystek

i któremuś kniaziowi truciznę zadała?

Aż na stos gdy powiodą, a iskry ku włosom

zaczną skakać i łuna widnokrąg zakrwawi,

znowu z tłumu się dźwignie żelazny ów posoch,

co od wieków nad głowa twa zawisł.

III

Żem wasza mowę, wasza pieśń pochwalił,

w rytmicznym wierszu stary spłacił dług.

Tak wciąż powraca z romantycznych dróg

zbutwiały list „Do przyjaciół-Moskali";

tak polskie słowo, z wolności poczęte,

jeszcze się troszczy i o wolność waszą,

jak wichr, namiętnym i groźnym tętentem

wwiewajac wiosnę ku mrocznym poddaszom.

Jam poznał wasze muzyckie narzędzie,

niewprawne usta na nim uczył dmuchać,

nim zmarli rzekli: — „Naszym synem będzie!" —,

zanim na serce spadła zawierucha

z ducha i ognia, a teraz, już świadom

własnych przeznaczeń, z tchem upalnym w płucach

zmierzam swobodnie ku innym naradom,

jak wyzwolony uczeń, gdy porzuca

starego mistrza, takem ja się przeniósł

na ścieżki, nigdy przez was nie deptane,

gdy pieśni wasze — strwożony Eugeniusz,

uciekający przed Konnym Tyranem.

I wyrosłemu nad chwalone rzewność,

nad rozpacz dzikich, choć natchnionych krzyków,

żal waszej liry czarodziejskiej drewna,

że gra i płacze w rękach niewolników . . .



I

Liść porzeczek dłonią włochatą,

mgła na rzece wlecze się złotym miodem.

W gęstej mazi spiekoty grzęźnie lato,

każdym mięśniem przybliża niepogodę;

czarna ziemia ciężko dyszy; — Dość mi!

Niech w tej ciszy krok płomiennych gości,

sine gromy niech spadną na wodę!

Prorok Eliasz w mrocznej wysokości

kopytami ognia wichry zmaca

i opada groza gorejąca

zgarniać srebro ulewy niewodem.

Później niebo za deszczem na oścież,

deszcz w leszczynach od kropel tysiąca;

prześwietlone, malutkie chrabąszcze

poplątały się, trzepocząc, z gąszczem,

każdy skrzydłem o słońce potracą.

Teraz wyjść i burzy się odwdzięczyć.

Teraz patrzeć, jak niebo klęczy

między chmurą i borem

siedmiokrotnym rozszczepione kolorem—

iść po deszczu, po polu, po tęczy . . .

Krzak się trzęsie i woła: — Gore! —

jasny świecznik nad ziemskim ugorem

ostatecznych

ze szczęściem zaręczyn. 

Уж занесен багряный молот,

деревья топчутся, уходят вспять —

и воздух молнией расколот,

и звезд немых полярный холод,

и над землей в смятеньи полуголой

вихрь на дыбы срывается опять.

Грозы из недр веков железных

уж не замять, не обуздать -

и грохот глыб из потрясенной бездны,

пока над мглой тропинок непроездных

не встанет солнца благодать.



И вот уходишь, ты — нездешний,

ты с бури встал — и снова сам —

а за тобой разливом вешним

земля стремится к небесам.

Перешагнувши день позавчерашний,

до нерушимых вознесен высот,

с улыбкой смотришь:

молодые пашни

зовут, гремя, весны переворот.

II

Ku spokojnym idziesz zaręczynom

wzdłuż rokicin, ponad rzeczny wiszar.

Syci wzrok zieloność i siność,

szumi w uszach wezbrana cisza —

najważniejsze, coś w swym życiu usłyszał.

I nad cisza, w szczęście uniesioną

przelatuje milcząca wichura

i twój cień popieleje na chmurach,

jak i one, żywym ogniem płonąc.

W kadzidlanym dymie stoi brzeźniak,

grzmią organy, wieją skrzydła olbrzymie.

Z dala echo kroki przedrzeźnia,

skrzeczą kawki, przekręcają czyjeś imię.

Coraz wyżej, po szczeblach zorzy,

aż się dom wiekuisty otworzy

i zaprosi i w gościnę przyjmie.

Zakwitają kolce szarym cierniom,

drogowskazy na kamiennych urwiskach.

Przewalają się dalekie gromy, błyska,

noc obleka się srebrem i czernią, noc

przepływa po struchlałych ladach.

Ale śmiało jej w oczy zagląda

ten, co starą zachować mógł wierność.

Spojrzyj: zwalnia krok pod zawieruchą

cień wędrowny cichego wielbłąda,

kornie wchodzi w mrok —

w igiełne ucho.

Gips się kruszy na doczesnych sądach,

zatrzaskują się wargi na głucho. 

Тучи черные мчатся от месяца,

мелкой дрожью трясется орешник,



словно ведьмы гуляют и бесятся,

чертенят призывая и леших. —

Ты, помилуй, Отче, многогрешных!

Богохульных слов околесица

расцвела поцелуем Иудиным...

Спотыкались о горючий камень,

не сумели в пурге и буране

донести драгоценной посудины.

Волчий вой, смех филиный и заячий,

на дороге топь по колени.

Ты уходишь, глаза зажимаючи,

от проклятий и от унижений.

Но с небес голубиная стая

и на встречу, багрянцем сверкая,

золотистые тянутся тени.

Песьей сворой настигает погоня

и зверьем кишат лесные чащи.

Тихо шепчешь с ладонкой в ладонях:

„Не убойся... от стрелы летящия..."

III 

W świat rzucony, ledwieś oczy ze snu

w lęku przetarł, a już drugi sen straszy.

Zawsze nie tak, nie do rytmu maszyn,

jakby mógł iść ich krokiem poeta bolesny,

co przed tłumem w gąszcz wieczności się zaszył!

Patrzy z góry, a węże na dnie,

w dzikiej puszczy czyhają zapadnie,

każde słowo ostateczna ceną . . .

Usłyszy, bywaj, pochyl się nad nim,

litościwa Mario Magdaleno!

Śnieżne wichry naprzeciw wieją,

gniewnym dziejom usta nie ucichły.

Nie ustąpisz ni kroku nikczemnym epopejom,

dobrze wiedząc, że wyrok im rychły.

Ziemia się zatrzęsie pod stopami,

zaczną padać na przemian, słońce krew zaplami,

bezdna głucha i noc nieprzejezdna —

i mocarzom na nic się nie zda

miecz i czarny na szafocie aksamit.

Zachód purpurą ociekł,

ptaki konają w przelocie,



anatema płonie nad nami.

Teraz mówisz: — Znak swój w sercu zatnę!

Będę smolił starannie tratwę,

mocniej wiosła osadzał w zaczepach.

Żagle moje, na słońcu szkarłatne,

wierny rudel, kotew i czerpak . . . !

Blask na strunach, kłosy na sierpach,

łuna w chmur rozbieganych tabunach.

Rozrzuciłeś się w czerwcach i sierpniach,

już nieważne, czyś kochał i cierpiał,

jaka klątwa z rąk mrocznego trybuna

przysypała twój dom . . .

Rzeki ognia wiekuiste

wolno niosą i spaliłeś się wszystek.

Już należysz do świata, już ludzka gromada może

ufnie iść po twoich śladach, zbierać na nich

koniczyny czterolistne. 

Земля кружится в черном урагане,

среди пустынь развалины святынь.

Зачем твой крик? Ведь каждый голос вянет,

в молчанья утопая океане,

а жизнь — немое прозябанье

и лавры горше чем полынь.

Последний луч давно ушел за грани

минувших лет. И ночь сплывает с гор.

И песнь звучит: потомкам завещанье,

а современности - жестокий приговор.

Распластанный средь туч язык кровавый,

незримый рокот затаенных сил.

Волнуется разбуженная гавань

и серафимы вихрем горькой славы

закаливают мускулы ветрил.

У вод свинцовых крепкий плот

и мачты точно сруб горючий.

И зоркий кормчий твой корабль ведет

все с круч на кручи.

IV

Mrok w powiewach lekkich piór, w szelestach,

z gęstwy drzewa gwiazd ciężkie owoce.

Wywyższony nad skalny Dagestan,



w dzwony dolin lawinami łomoczesz.

I przechodzą kaukaskie noce

nad cmentarną, zapomnianą płytą;

tylko garną się ku cichnącym kopytom

strome ścieżki, całe w krwawych rdestach.

Patrzysz: Cień z twarzą mgłami okrytą,

skrzydła na krzyż, skroń płomieniem zryta,

poszarpana wichrami, w sinych bliznach . . .

Przerzucając się słów zduszonych gromem,

przemijają widziadła niewidome —

wspólna gwiazd i błyskawic ojcowizna.

Skrzydła osmalone, dłonie w krzyż złożone,

on cię znał i do ciebie się przyzna.

W konstelacji magicznych tyglach

stygnie metal w kształt niepowtarzalny.

Księżyc drga, jak busoli igła,

w silne żagle urastają skrzydła,

odrywając się od kotwic skalnych.

Płyną łodzie i szkuty pod prąd ciemnych dziejów,

srebrne światła jarzą się na nich . . .

Schodzi z gór rozkuty Prometeusz

kornie pukać

do bram Ghetsemani. 

Эта ноша тебе по плечам,

эти крылья над бурей недаром.

Сколько раз поздней ночью ты небо встречал

озаренное мрачным пожаром!

Простирались с далеких ущелий

рук исхлестанных утлые плети.

На вершинах костры становые горели,

ветер бил по намеченной цели

в исступленном привете.

Но до сердца дорваться не смог,

опалить твоих крыльев не смея.

И гудели овраги и плакал поток

под растерзанный стон Прометея.

Уходящему в след

загремел трубный клич лебединый,

мрачно реяли дебри и медлил рассвет

над мятежной долиной...

Не печалься: — Вернешься лавиной!





Tak właśnie. Wiosna w czeremchach i bzach

i dźwięczne echo zbudzona brzezina.

To właśnie wtedy silna dłonią skinął

byś się wywyższył nad nędzę i strach

strzaskanej gliny i z żywych zmartwychwstał.

Nad domem stoi cisza uroczysta,

ptak śwista w lesie, odgłos ginie w mchach,

na chmurach, jak na zapowiednich listach,

kładzie się pieczęć światła.

                                     To daleka przystań

rozpala ogień, byś w drodze nie zbłądził.

I żaglem płynie namiot twój z sierści wielbłądziej,

i rozwiązanym w biegu sandałem

wchodzisz pewnie na światłość, jak na skałę,

sprawiedliwie stawić się na Sadzie.

To dlatego odnowionym klonom

sok twych słów w radosnych kipi żyłach.

I czeremcha się świątecznie wykwieciła,

puka do drzwi młodziutką narzeczoną.

Wzbiera rzeka pod zgrzybiałą łódką,

co przed wiekiem zachwyt twój uniosła;

jeszcze widać tamte dłonie na wiosłach,

jeszcze woda na łasze ślad stóp twoich grzeje;

jaskółczycha za jaskółczychą,

nad zalewem prześlizgując się cicho,

znów oświadcza;

— Śmierć nie istnieje!

Nie inaczej ludzkie ręce dobre

będą kłaść się na rozgrzanych kwiatach,

las tak samo jesiennym cynobrem

pysznie zajmie się, a miesięczna poświata

w noc zimowa na śniegu zachrzęści.

Nigdy nikt nie odejdzie z tego świata,

zawsze z nim nasza męka i szczęście. 

 

 *

To się tylko jeden zegar zatrzymał,



by utrwalić tę chwilę i przekazać.

Jakby nagle wśród wiosny spadła zima,

zamroziła prąd na groblach i jazach;

a pod niebem z lanego żelaza

kwiatem czeremch biała zamieć sypie,

Wiejcie, wichry, zaprzęgajcie się do trumny,

kiedy jedzie, zwycięski i dumny,

zmartwychwstanie świętować na stypie. 

 

 *

Wszystkim przyszłym zimom, wszystkim wiosnom

z ust do ust podawajcie i głoście

— by do chwili takiej móc dorosnąć

i otworzyć okiennice na oścież,

trzeba żeby męka poza brzeg przelała się,

żeby stopa po tysiąckroć potykała się,

żeby dola sprawiedliwego

szła przez ogień, po grudzie, po śniegu

i przez zbójców osaczona, nie poddała się. 

 

 *

Pozostaniesz, wiecznie pozostaniesz

w tym zachodzie, którym rzeka spływa,

w rżeniu koni, w porannym tumanie,

w potarganych o wiośnie burzy grzywach.

Idzie wieść po twojej ziemi sprawiedliwa,

idzie wieść jak wezwanie na bitwę.

I wrastają w tryumfalna modlitwę

leśne zioła o świtaniu cierpkie,

śpiewem świerszczy rozdzwonione stepy,

łąki, w gwiazdach brodzące po pas:

„Swiatyj Boże,

swiatyj, kriepkij,

swiatyj, biezsmiertnyj,

pomiłuj nas!".



POŚWIĘCENIE

Słowa, które są liśćmi piołunu i mięty

i słonym wiatrem pod żagli smolonym płótnem

w Petersburgu, którego już nie ma,

w Carskim Siole, którego nie ma,

na siedmiu krzyżach po wielekroć rozpiętej,

Annie dumnej, bolesnej i smutnej,

Annie —

w polskiej mowie gorzki poemat.

Która złotousta Anna Wszechrosji nazywano,

która swej męce służyła najwierniej,

która w kołysce pokropiono świętym hyzopem,

pochylam się ku martwym kolanom

i wybieram ustami wszystkie ciernie,

co zawsze szły

ku twym męczeńskim stopom.

Stratowały cię kopyta tatarskie,

zmiażdżyły koła więziennych karetek,

jak suka wyłaś u murów kremlowskich . . .

Teraz, gdy jesteś prochem, cmentarna garstką,

biorę w dłonie twe pieśń . . .

twoje życie z przetrąconym grzbietem,

krzyk rozpaczy

i śmiertelnej troski. 

I

Kimże byłaś w tej przelotnej gościnie,

gdyś na ziemi, całej w krwawych szarugach,

postawiła taneczna stopę?

Jedna z babek twych greckie miała imię,

jońską fala szumiące, a druga

na świat przyszła za Perekopem.

Błyskawice, jak ostrze na ostrze,

konie rżały ku cygańskim kuźniom,

księżyc — żarem zbójeckiej głowni.

Tylko jeden twój maż się spostrzegł,

gdy już było o wiele za późno,

że z kijowskich pochodzisz czarownic.

A zdarzyło się to w noc na Kupałę,



kiedy paproć zakwita i drzemie

wiatr, w astrologicznych skąpany wrzątkach.

Gwiazdy stały nad kołyska oniemiałe

i po jamach w rozgrzanym czarnoziemie

puszyste pomrukiwały lisiątka.

Owsy zaczęły pęcznieć coraz ziarniściej,

krwią wzbierały zausznice jarzębin

i cygańskie naszyjniki kalin.

Nadlecieli w ogniu i świcie

diabli z nocnych wertepów i głębin

i na śmierć nas załaskotali.

Uciekała w step, porośnięty piołunem,

pod stopami

lusterka kałuż pryskały w srebrnych kawałkach.

Kryła się w starych ruinach, bo gdzieżby?

I zapatrzona w zachodu łunę,

kołysała się, jak jej siostra rusałka,

na gałęziach płaczącej wierzby.

Wszyscy mówili:

— Przynosisz szczęście!

Patrzył na nią bizantyński Korsuń,

gdy zbierała zardzewiałych granatów skorupy i kule

z ołowiu.

A ona, szkaplerz wyciągając zza gorsu,

odpowiadała:

— Szczęście przynoszą, kto nie głupi,

tylko stare podkowy

i wysmukły księżyc na nowiu!

Wcześnie poznała cierpienie. To był jej posag.

Nim zbrojni biec zaczęli ku siodłom,

wytyczać drogę przyszłym stuleciom . . .

Raz przez złą wiedźmę nasłana osa

ukłuła ja w serdeczny palec — żądło

było ostrzejsze

od wczesnych bajecznych wrzecion.

Spogląda przez szpary okiennic —

słońce, jak złotogłowiu skrawek,

na uschniętej chwiało się łodydze.

Wieczorami wybiegała na brzeg:

w ruin cieniu srebrne piaski były teraz rdzawe;

tak widziałem ją i znowu widzę.

Pierwsze gwiazdy wiatr w morze postrącał,

w mroku białe grzywacze się stłukły,

księżyc nam wykrwawił się w oczach.



A dziewczynka dojrzewająca,

stojąc na kamieniu wypukłym,

wyżymała morską sól z warkocza.

II 

Nad ciężką Newą chmur rozdęte cielska

w kształt apokaliptycznych zwierząt,

okrutny gest samodzierżawnej ręki.

Lecz tu łagodna cisza carskosielska,

łąk jaśniejących nieskalana świeżość

i jeziorka zamrożony błękit.

Przyjdzie jesień, zgrzebnych mgieł naprzędzie

wiatru melancholijnego smyczek,

wąski obłok na stawie, jak piórko.

Można co dzień karmić łabędzie,

cicho skradać się tropami łasiczek,

dłoń podawać wesołym wiewiórkom. 

Wszystko, jak na klasycznych dekoracjach,

wszystko przewidział reżyser:

balustrada, posagi, wodotrysk . . .

Tam latarnie ugrzęzły w akacjach,

tam ci siadać na ławeczce pod cisem,

kreśląc cyfry na piasku mokrym.

Biegnie parkiem smukła pensjonarka,

książki mocno ściśnięte rzemykiem,

jasnowłosy już dogania ją sztubak.

Niebo wsparło się topolom na barkach,

zaraz zbudzą się gołębie dzikie,

a wraz z nimi celny łuk cheruba.

Jeszcze będzie wspominać po latach

te topole i te dęby stuletnie

i najpierwszy pod nimi pocałunek.

Potem spadnie na jej drzewa zatrata,

pożar dzieje na dwie części rozetnie

i w truciznę się zamieni chmielny trunek.

Lecz dotychczas jest gołębi pościg,

upojenie rytmicznym słowem,

lot wysoki — ponad ziemię, ponad chmurę!

Rozkochana w świecie i miłości,

będzie wielbić bóstwa marmurowe,

zanim sama stanie się marmurem.



III

Zaklinała się młoda worożycha,

że nikomu nie odda pierścionka,

że nikt na nią nie rzuci złego czaru.

Mało-wiele pod jej oknem wzdychał,

a już biegnie po zamglonych łąkach,

na spotkanie u czarnych chojarów.

Lubił śpiewy zawodzące na nieszpór

i w ogrodzie krzykliwe białe pawie;

starą mapę na biurku rozłożoną.

Nie lubił kotów, wałęsających się o zmierzchu,

płaczących dzieci,

kobiet, głośno marzących na jawie . . .

Właśnie ty zostałaś jego żoną.

Rękawiczkę z prawej ręki nakładasz na lewą,

świecę palisz co noc aż do świtu,

wstające słońce

oświetla pościel niezmiętą.

Do kominka płonącego się przytul,

gdy on — cały ku wichrów powiewom,

ku dalekim karawanom i okrętom.

Białą nocą, straszną nocą petersburską

miłość swą przypomina ze wstrętem,

w mrok wpatrują się oczy przerażone.

Nie ma na kogo czekać przed furtką,

gdy zamiecie idą z mroźnym tętentem,

obsypują włosy srebrnym szronem.

A pamiętasz? Sad w durzących pokrzywach,

łopuchy ludzkiego wzrostu,

błędne ogniki nad bagniskiem.

Znów zamglone widmo cię przyzywa,

jakby można było zwrócić tak po prostu

w to, co niegdyś było wspólne i bliskie.

Bo lękałaś się kawalerskiej sanny,

czarna woda spod płóz zaczęła tryskać;

był to pewnie miesiąca dzień trzynasty.

Z ciemnej cerkwi szłaś po mszy porannej . . .

Jakże drżałaś, gdy na ganku ściskał

dłoń,

na której wosk zaledwie zastygł.



Już od dawna jesteś smutna i chora,

to dlatego że spiż weselnych dzwonów

ciągle jeszcze przed domem nie zamilkł.

Pismo Święte otworzyłaś przedwczoraj,

wypadł z kartek liść czerwony klonu,

zasuszony

tam, gdzie Pieśń nad Pieśniami.

Wzrok się zmącił, dźwięczny głos twój zanikł,

śpiew, jak źrebiec na rosistych pokosach

stanął dęba i spłoszony poniósł.

Przed ikonę wyklęczany dywanik

i w od dawna nieczesanych włosach

ledwie dosłyszalna woń tytoniu.

Znów cień krzyża rzucają ramiona,

krew upływa z stygnącego życia,

byle powiew ziemski ślad twój zetrze.

Zawołałaś: „Nie odchodź, bo skonam!",

a on, widząc żeś wybiegła bez okrycia,

rzekł spokojnie:

„Nie zatrzymuj się na wietrze!”.

BAJKA O SINOBRODYM

Nie masz sercu z późną nocą zgody,

ciągle żywić trzeba troskę nieodmienną.

Może bajka o Sinobrodym

dziś pomoże mi na bezsenność.

Już by czas nareszcie się oduczyć

głupich marzeń, kiedy piekę wszystkie rany.

Ale kusi mnie złoty kluczyk,

mały kluczyk zaczarowany.

Trwożnie bija na wieżach zegary,

nie pomaga najgorliwszy pacierz.

Muszę sprawdzić, niebaczna kary,

co się kryje w zakazanej komnacie.

Krok wyroczny ciszę potargał,

wieczór ciemną purpurę ociekł.

Zejdę na dół posłusznie i bez skargi

złożę głowę na męczeńskim szafocie.

Siostro wierna, z okna nie wyględaj,

miłych braci nadaremnie nie wypatruj!



Noc śmiertelna na głuchych legła ladach,

nie usłyszą twego głosu spoza wiatru.

Nie otworzę niczego żadnym kluczem

i nikogo w tym życiu nie zdobędę na własność.

Więc dlaczego serce tak się tłucze?

Więc dlaczego nie mogę zasnąć?

IV

Tli się suchy torf i spaleniznę

niesie ku wsi. I tak już od tygodni.

Księżyc, nalany krwię, spoziera wzrokiem kosym.

Słońca żar nad ziemię, kiedyś żyzne,

zagonom deszczu brak i coraz głodniej.

I żołnierek lament wniebogłosy.

Szedł od chaty do chaty kulawy włóczęga,

opowiadał niespokojne wieści,

niczym pop o Strasznym Sędzię kazał:

„W całym świecie, jak daleko oko sięga,

przyjdę klęski i płacz niewieści,

wojna, głód i czarna zaraza!”.

I do ciebie ciemna noc też się dobiera.

O północy u sęsiadów stuk złowieszczy,

a pod oknem jakiś cień ponury.

W ścianę wbija się księżyca siekiera

i podłoga głucho trzeszczy . . .

Kto tam?

Widma, złodzieje, czy szczury?

Ktoś tu chodzi, w kuchni kran odkręcił,

pokaszluje, chrzęka, sam do siebie gada,

czarne bródkę czasem w szparze mignie . . .

Czy go znam? — wyleciało z pamięci.

Znowu w lej bezdenny zapadasz i do świtu

męczysz się w malignie.

Rozgrabione, stracone, zdradzone,

z gorzkich dymów na jawę nie powróci —

nie na próżno szły wróżby niedobre.

Tylko przeszłość żałobnym przywołuje dzwonem,

tylko w skroniach bolesny ucisk,

jak z żelaza rozpalona obręcz.

Toż niedawno był wiosenny Paryż,

ciemne róże w Luksemburskim Ogrodzie,

Modigliani — zakochany tak ładnie!



Teraz niebo ulatuje pożarem,

wieść cmentarna to nasz gość na co dzień

i pod stopa zdradzieckie zapadnie.

Miecz płomienny świat na dwoje przeciął;

na cóż teraz tanecznicy się przydadzą

pantofelki z białego atlasu?

Spójrz przez okno: pod śnieżna zamiecią,

co pokrywa twe miasto czarną sadzą,

Błok —

tragiczny tenor naszych czasów.

I tu niosą go w ubożuchnej skrzynce,

pod opiekę Smoleńskiej Matki Boskiej,

niech mu grzechy i szaleństwa przebaczy!

Jakże oczom twym, podbitym ciemnym sińcem,

wgarnąć w siebie tyle męki i troski?

Tylko z łzami,

bo nie umiesz inaczej!

Przetrwasz wszystko: śmierć Mandelsztama,

sznur konopny twej kochanej Maryny,

i o syna, struchlała, zapytasz . . .

A ty sama już tkwisz w mrocznych ramach,

stary portret z epoki całkiem innej,

twoim domem

teraz Luwr, albo Ermitaż.

Szedł kometa, jakże niełaskawy,

rozwścieczona uwierzyła w niego rzesza,

huraganem się zmącił świat wszystek.

No, to pochwal się że magiczne znasz trawy

i wiesz dobrze, jak rozcierać i mieszać

rozmaj-ziele, tyrlicz i lubystek.

Carskosielskie kaprysy i fochy,

czarowało się, bawiło się nielicho.

na łyżwach, potańcówkach, na łódkach . . .

No, to jeszcze nad kołyska się pochyl

i zaśpiewaj synkowi, worożycho:

będzie nutka rzewna i cichutka.

 KOŁYSANKA

Matka czuwa u wezgłowia,

śpij, syneczku, słodko!

Święty Jerzy tatusiowi

dwakroć piersi dotknął.



Próśb i błagań nie wysłuchał;

dziwił się nad ranem,

czemu na poduszce puhacz

jest wyhaftowany.

Lecz wyroku nie poruszyć,

źle się losy plotą,

gdy w garażu salwę zgłuszy

zapuszczony motor.

Późna noc na szumnych drzewach

krwawa gwiazda dnieje.

Cała resztę ci dośpiewa

wiatr nad Jenisejem.

V

Tylko jedna pamięć mi została,

jak grająca czarnomorska muszla —

wziąć ją w ręce ostrożnie i słuchać.

A zapomnieć o wszystkim tak chciałam,

taka dumna byłam

żem z ojczyzny do obcych nie uszła,

gdy mnie brała w ramiona zawierucha.

Przechodnie snują się i śpieszą . . .

Ach, pocieszni!

Mosty, kanały, ścięte lodem, ośnieżone,

jak niegdysiejsza moja miłość.

I miasto mej młodości jest jak grzesznik,

któremu tuż przed zgonem

raz jeszcze szczęście się przyśniło.

Dzisiaj występ kolejny w teatrze

i słyszę, gdy kurtyna w górę jedzie,

spoza kulis szept złośliwy karła:

„Niechże państwo jej dobrze się przypatrzą!

Ona tylko gra kiepska komedię,

bo naprawdę dawno umarła”.

Tyle razy już umierałam,

tyle było niepotrzebnych zmartwychwstań,

tyle niespełnionych pogrzebów!

I trwam — w bliznach i siniakach cała —

suche drzewo, z liści obrane do czysta,

co wyciąga swój kikut ku niebu.



Stare widma się chylę nad wezgłowiem,

zastępują mi drogę białe noce,

wciąż tę sama zadają zagadkę.

Na pytanie pytaniem im odpowiem:

— Jeśli świadek jest potrzebny epoce,

czemuż właśnie ja

mam być tym świadkiem?

Jak co roku, słowik rzewnie mi kląskał,

lecz się zmęczył,

więc niepewniej i ciszej.

To nie on, to Hekate nasępiona orzekła:

Osypało się białe kwiecie na gałązkach,

że Cygance i worożysze

też sadzone wszystkie męki piekła.

VI

Coraz bezludniej w gęstwiejącym tłumie,

coraz bezdomniej gorzkim dziejom,

droga urwista, droga niebezpieczna . . .

Lecz żadna z Muz

nie mogła skargi mej zrozumieć.

Przestrzenie dla nich nie istnieją,

a dzień czy rok —

to zawsze cała wieczność.

Muza przychodzi rzadko — nie dla mnie chwała

na mojej ziemi; zaczekać trzeba, zanim

wiek nowy wzrośnie laurowym liściem.

— Czyś ty Dantemu dyktowała

opis podróży do otchłani?

I, śmiejąc się, odparła: Oczywiście!

Więc musiał mi się przyśnić Florentyńczyk,

kiedy przekleństwem żegnał Beatrycze,

choć nawet w niebie nie mógł jej zapomnieć.

Ktoś za oknami przeraźliwie krzyczy

więc zrywam się ze snu i także krzyczę,

już przekonana

że przychodzą po mnie.

Pies zaczął szczekać i od razu stchórzył,

głuchy łoskot wszystkim usta oniemił,

twarze, białym podobne opłatkom.



Tego żaden wróg nie mógł mi wy wróżyć!

Najstraszliwszy los na tej ziemi:

być Rosjanką

i zarazem matką.

Działo się w owych dniach oszalałych,

gdy umarli trzymali warty,

z bagien szły na miasto mgły zatrute,

samochody więzienne grzmiały,

a ja byłam niczym łachman podarty

pod oprawcy skrwawionym butem.

Zabierali go o wczesnym świcie,

wydawało się że wynoszą w trumnie.

Biegłam za nim ze świętym obrazkiem.

Potem ze ściany patrzył smutny Zbawiciel,

łzy leciały po twarzy, jak i u mnie,

łzy przerażenia,

a nie litości i nie łaski.

Czarnych kruków i wron kołujące loty,

rzesze skazańców w lodowatym skwarze,

lufy wpatrzonych w nie fortecznych strzelnic,

astmatyczne sapanie lokomotyw

i nad miastem, jak nad cmentarzem,

słońce,

jak więdnący nieśmiertelnik.

 STABAT MATER

Nim załoga w świątyni się rozdarta,

zanim światłość skrzepła,

jeszcze zdołał z bolesnego gardła

szept wykrztusić:

„Matko, nie płacz!".

A ja znałam takie Golgoty,

gdzie tysiącom matek słonych łez nie stało,

gdzie więziennej klamki zimny dotyk

musiał starczyć za nadzieję całą;

gdzie latami wzbierająca żałość

oniemiała usta, sine z rozpaczy;

i z nas każda trupi palec naznaczył,

żeśmy widniom się stały podobniejsze.

Wtedy dla mnie cały świat się zmniejszył

do tego gmachu o ostatecznych wrotach,

który pleśnią dwóch stuleci ociekł,



gdzie, gdy ledwie siwy ranek załopotał,

co dzień stałam na mrozie i spiekocie;

gdzie nas wyrok okrutny

w jeden łańcuch cierniowy splatał,

pod ta ślepa czerwoną ścianą,

na brukach, którymi przez całe dwa lata

po tysiąckroć

nas kamienowano.

Twój Syn zapowiedział że jeszcze odwiedzi

ten padół:

„Dnia Trzeciego z martwych wskrzesnę!”.

Nie dostały takiej zapowiedzi,

które były ze mną, matki bolesne.

Gdy zatrzasnęła się brama

z rudej cegły wzniesionych kazamat,

to już zimny pot na śmiertelnej chuście . . .

Nie masz ratunku znikąd,

nie oprzeć się piekielnikom,

co nadeszli z ognistej czeluści.

A tyś, Panie, całkiem nas opuścił!

Pozwolono ci zdjąć Go z krzyża,

a gdy dzień Zmartwychwstania się zbliżał,

świetlisty Anioł szedł przed Tobą.

A my nie wiedziałyśmy, nawet dokąd ich

zabrano, ku jakim Golgotom,

ku jakim grobom!

Nieprzytomna, do nóg padałam kata,

by choć list pozwolili napisać.

I już teraz oszalałej nie rozróżnić,

kto zawinił,

że samotna wpośród złego świata,

obojętność w skamieniałych rysach

i w tym mieście się czuję, jak w próżni.

Tylko jedno . . . Pamiętam, jak w tumanie:

obiecałam wtedy, przed więzieniem,

naszą wspólną mękę ludziom przekazać.

Ale porwał mnie wiedźm upiornych taniec,

otaczają rozstrzelanych cienie,

których pobił mróz i zaraza.

Więc już tylko tej obietnicy dotrzymać,

tylko nie zawieść ufności i wiary

sponiewieranych, zrozpaczonych matek.



Znów przemija jeszcze jedna srebrna zima,

dymiąc śniegiem, jako stos ofiarny . . .

A te dymy zebrać

mi przypadło na ostatek.

Bredzi noc, nadnewska nocka biała ... Żeby tylko w środku jej litanii

tamci, w sztywnych czapkach, nie przyszli!

Wszystkie dawne modlitwy zapomniałam,

nawet z dzieciństwa, te od niani;

trzeba będzie

jakaś nowa modlitwę wymyślić.

MODLITWA 

Nie chcę się wtrącać do wyroków Bożych,

błagam Cię o pomoc jakże rzadko!

Lecz, jeśli można jeszcze trochę pożyć,

to, proszę, uczyń mnie wariatką!

Niech sprawi łaska Twoja święta,

abym, nim dusza wyjdzie z ciała,

mogła udawać że nie pamiętam,

kiedy i czemu zwariowałam.

Bym mogła wytknąć palcem — Dziwak! —

widząc, że jakiś człowiek płacze,

i abym czuła się szczęśliwa

wpośród głuptaków i żebraczek.

Gdy krwawa gwiazda w niebie błyska

i wicher powiał czarnym ptactwem,

ten tylko, co niespełna był umysłu,

mógł się uchronić przed wariactwem.

Uratuj mnie przed widmem, z którym

będę musiała iść po dawnych śladach;

nie chcę, o Panie, po raz wtóry,

powoli w tamten mrok zapadać! 

VII 

Apokalipso, po raz który się kładziesz

mrocznym cieniem, nim znużona zasnę?

Takie cienie będą zjawiać się częściej.

Nie w Petersburgu — w Leningradzie

znów przeżywać, tym razem nie właśnie,

lecz powszechne,

przez śmierć zwielokrotnione nieszczęście.



Za burzą burza szła gromowa,

reflektor chmury pruł sztyletem,

głucho żałobne biły bębny.

Był ze mną nawet

w dniach ognistych bombardowań

— co kiedyś zaprowadzi mnie nad Letę -

cień już od dawna nieodstępny.

Czy to błędne ogniki znad bagnisk,

czy mgła struta na ulice opadła,

wszędzie, w ciszy i głośnych okrzykach,

nagle w tłumie chudy palec zagnie,

z matowego wyskoczy zwierciadła,

w okno spojrzy i natychmiast znika.

W teatrze ukazuje się w loży,

na koncercie spod ramienia dyrygenta,

na jawie, a nawet i we śnie.

Trójgraniasty kapelusz nałoży,

stroi miny, wykręca się na piętach,

wyraziście,

choć zawsze bezcieleśnie.

Szedł do taktu grzmiących defilad,

do trumien otwartych zaglądał,

cały czarnym obciśnięty adamaszkiem.

Zza drzew brzoskwiniowych się wychylał,

gdy noc Szeherezady na wielbłądach

nadciągała nad senny Taszkient.

Tak się zjawiał i znikał bez śladu,

próbując, kto tu kogo zwycięży.

Chłodem wiało od złotych winogradów

i obłoki waliły się w gruzach,

a zielony azjatycki księżyc

w oknie tkwił

kromka uzbeckiego harbuza.

Któż tak się wkrada w moje łaski,

jakby mnie, świętej, pozazdrościł niebu,

w kanonizacji świetna uroczystość?

Kto? — ten ze skały kaukaskiej,

Lucyfer, Belial, czy Belzebub,

czy operowy Herr Mefisto?

Powróciłam do mojego miasta

i wśród ruin dymiących znalazłam

rękawiczki, długie aż po pachę.

Tak jak wtedy: dzień premiery nastał.



Jakichż wzruszeń powrotnych zaznam?

Czyich kwiatów zatruję się zapachem?

To ja sama — sprzed wielu stuleciu —,

grzmią oklaski — już nie można goręcej —,

pewnie jestem bardzo ważna osoba!

Cień za cieniem wychodzi naprzeciw,

uśmiechają się, biorą mnie pod ręce

i życzliwie zapraszają za sobą.

Dyszy Newa lodowatym wiatrem,

szumy drzew w śpiew cmentarny przeinacza,

ten sam świst, zawodzenie i lament.

Więc ramiona księżycem natrę,

pióro w jego poświacie umaczam:

to nie wiersz, to najczulszy testament.

TESTAMENT 

Jakże mam zapisać swój majątek,

jeśli mi zabrakło spadkobierców?

Imiona, które nosiłam w sercu,

przeminęły, niczym lot dwudniowych łątek.

Siedzę, gadam, jakieś piąte przez dziesiąte;

obliczam kapitały i procenty,

spokojnie wszystko rozpamiętująca,

gdy ogniste liście na mnie stracą

wiatr,

własnym zachwytem wniebowzięty.

Tylko jeden dla mnie obol, by nad Letą

było czym zapłacić za napitek.

Wszystkim przyszłym poetkom i poetom

zapisuję zachody złotolite,

pola, owsem bramowane i żytem,

świece srebrem dymiących brzóz

i świsty nad stalowa Newą,

gdy mnie ku morskim, słonym powiewom,

młodziutką krok taneczny niósł.

Narodowi, co jeszcze swej pokuty,

razem ze mną, w katowni nie odcierpiał —

rozkrzyżowany na styczniach i lutych,

spopielony na lipcach i sierpniach —

zapisuję garstkę chłodnej, newskiej wody,

by ja zbliżył ku spieczonym wargom.

Wszystkim ufnym i młodym,



nieświadomym życia urody

ten testament, jak bolesna skarga . . .

Niech zagra im w piersiach, jak oddech,

i niech więzy potarga!

Dziewczętom o sercach czułych

zapisuję moje wiersze najpierwsze.

raz złamałam stalówkę i kleks do bibuły

długo wsiąkał, bo na dłoni szerszeń

siadł kosmaty, więc się przelękłam.

Jeszcze wtedy nie wiedziałam,

że po wszystkich piekłach

ziemscy szatani będą mnie włóczyć . . .

Nie szukajcie, dziewczęta, złotych kluczy

do szczęścia — szczęście jest małe i szare.

Której nie dosyć drobnych iskier,

jak ja — obudzi się nad urwiskiem,

sam na sam z nocą i pożarem.

Ludziom cierpiącym pozostawiam

w testamencie moje gorzkie łzy. — Jedyne,

czego nigdy mi nie brakowało.

Królowałam na łabędziach i pawiach,

ale wcześnie się zatrułam chmielnym płynem,

pozostała z tamtych dni tylko żałość

i głowa w przedwczesnym srebrze . . .

Kto litościwy, niech się schyli nade mną;

odchodzącej w nieznana ciemność,

niech mi wieczny spokój wyżebrze!

Nie stawiając pomników. Dość mi,

który sama swej męce wystawiłam.

Niechaj wiatry mej bajecznej młodości

raz ostatni krew roznieca w żyłach.

dzieje moje — posępny poemat!

Ale, szepcząc nade mną rzewny pacierz,

pamiętajcie, dobrze pamiętajcie:

— Jest życie i jest miłość,

śmierci nie ma!

 

PRZESŁANIE 

Którą nazywano



złotousta Anna Wrzechrosji,

nim wiosnę carskosielską zwarzył październik

i Czterej Jeźdźcy zbliżyli się ku okopom . . .

Znowu księżyc w niebie się wykłosił

i gwiazdy, jak tysiące cierni,

podścielających się

ku twym męczeńskim stopom.

Której serce

przebiły siedmiokrotne miecze,

któraś nad kamienna wywyższyła się Niobe,

Anno, święta Safono,

umęczona pod lodowatym biegunem!

Na ziemię kładzie się odwieczerz,

samo niebo zarządza żałobę,

nakłada kir

na każdą dźwięczną strunę . . .

I nad samotnym w śniegach grobem

noc petersburska

rozkwita w złota łunę.



 

INWOKACJA 

Panno Święta, co stopy oparłszy na głowie węża,

ręce błogosławiące kładłaś na naszych orężach.

Boharodyco Preczysta, patronko barskich rycerzy,

w imieniu której lud Twój na każdy ważył się hazard,

spraw, abym słowem celnym w serca uderzył,

i, gdy nad krajem zwisła nawałnica krwi i żelaza,

głos donośny i dźwięczny, mowę rozumną daj mi,

w krzak na pustyni

jasnym płomykiem się zajmij

i wargę nazbyt trwożna przepal na żużel.

Niebo na wschodzie stanęło w chmurach i krwawej purpurze,

konie kozackie tętnią w wołyńskich borach,

skrywa się ze snu Sawa, wytęża wzrok Wernyhora,

dzwonią liry,

płomienie błękitne błądzą po srebrnych klawiszach,

w białym Krzemieńcu fiołkowa rozdarła się cisza,

a lud Twój obojętny chodzi w tych blaskach i śpiewie,

i słucha nut złowróżebnych,

i prawdy objawień nie wie.

O, smagłolica, mieczami pocięta, z gwiazdami u czoła,

gdy żywych zbrakło,

umarłe dzieje wywołaj,

przywróć w pamięci i pieśni wiosnę owego roku,

kiedy hetmana Twojego wieszczy prowadził niepokój,

Że, ojców gniew przepomniawszy, z rycerzy wiernych garstką

sztandarem Twoim nakrył Ławrę Peczarską

i w stepy szedł,

jako w piekła chadzali archaniołowie. 

Niech dziecko, tym śpiewem tknięte, rączki założy na

głowie,

niech się rozpłacze, a smutku przyczyny nie wyzna.

Oto nań mroczna zawieja

spadła odwieczna ojczyzna,

oto przyśniły się sny i odtąd wciąż śnić się będą,

a życie nasze wstanie srebrzysto-modra legendą,

albo nie będzie go wcale.

A tak, nim się w pieśń tę okręcę,

zejdź

i na sercach gwiaździste połóż nam ręce.



I

Ziemia pożarem od mroźnych zajęła się świtów

i lemiesz zbrodni żyzny czarnoziem rozorał.

Czarnym cieniem na świat położył się Smolny Instytut,

ogień na Newie — to krwawa „Aurora”

dzień zwiastuje

dzień klęski, głodu i pomoru.

Którzyście śmierć znaleźli wśród północnych borów,

na fińskich bagnach, w moczarach Karelii . . .

Miasto rosło, a wyście pokotem ginęli,

aby jeździec posępny zdarł konia do skoku

i dzieje kraju władna ręka rozciął.

Był z was na fundamenty cmentarny częstokół

i stanęła stolica

na kozackich kościach.

A teraz czernią wezbrały moskiewskie głusze,

Stieńka Razin i Pugacz wykopują topory stare,

kopuły strącać cerkiewne, wiać przez ulice pożarem,

tłumem szalonym, chamska melodia czastuszek;

fortepiany przez okna, do świętych obrazów strzelać . . .

Apostołowie pijani w trzęsących się wszami szynelach,

wódka spita harmonia podaje im takt —

torami na południe, konno i w eszelonach.

I nad nimi jak bajeczny Żar-Ptak

płynie chorągiew czerwca.

— Ukraino, co mlekiem i miodem spłynęłaś cała!

Ukraino pszenna, chleborodna!

Otoś Moskwie biały chleb oddała,

sama stoisz obdarta i głodna!

A tu czerwcowe noce, konstelacjami wezbrane,

wykonują z ziemi karabiny obcięte,

biją kowale ciężkie obręcze na koła taczanek.

Jutro step się obudzi śpiewem i tętentem,

krzyk poniesie się po chutorach i wioskach,

jakby Sicz powracała Zaporoska:

jakby kozacy na łuhu rozłożyli się koszem

i palili z bandoletów i rusznic.

To wichr sennych ludzi z domostw wypłoszył,

więc zbierają się jego echom posłuszni.



Powiedz, Dnieprze, sina rzeko, powiedz: — Czemu

takie ciężkie powietrze od znojnych czeremuch?

Czemu źrebce na nocnych pastwiskach się gryzą

i co wieczór daleki horyzont

stoi w skwarze gwiazd i w pożarze?

Kto niepokój w młodych oczach zażegł,

czemu sad aż do świtania szepce?

Jeśli dziecko obudzi się trwożne w kolebce

i cienie pod oknami w noc zaczną się skradać,

nie odżegnasz, nie unikniesz złego licha.

Chodzi upiór, stuka do drzwi u sąsiada

i w step mroczny parobków wypycha.

— Pewnie deszcz zawinił,

że w Kijowie ślisko . . . Uciekajcie, Moskwicini,

bo Petlura blisko!

II

Trzecia jesień. Dni idą nasiąknięte wilgocią,

dni w pośpiechu mierzone dystansem epok i lat.

W urywanym oddechu po szynach przewala się pociąg,

Wilk przebiega mu drogę.

Staje, patrzy i węszy w ślad.

Noc za nocą bezsenna kolejny otwiera się rana,

ciągle nie masz powrotu na Sicz

zaporoskim żupanom!

Pociąg toczy się polem, doliną, złocistym Podolem,

tyraliera przez mrok, krwawy księżyc idzie na wartę,

głowa wsparta na dłoniach, rozłożona mapa na stole

tylko tyle zostało z ojczyzny ruiną rozdartej.

Tyle tylko zostało, że koń zdziera uzdę i tańczy,

a łuna pożaru jak bandaż skrwawiony się ścieli:

wraca rzesza na placach i wichr atamańszczyzn

tańcem zwija się hucznym

do rytmu szalonej rebelii.

Dyszy ciężko co noc zziajany gwizd lokomotyw,

źrenicom gwiazdy mylą się z rojem iskier,

mrok podpełza i burz niewidzialnych łoskoty,

których przyjścia

nie zmożesz

legendą ani nazwiskiem.

Ile czasu potrzeba nim wichry ze sobą się zmogą?!

W żyłach wzbiera krew czarna,

w głowach kołuje samogon —



kiedy słońce zachodzi, zmierzch odpowiada mu łuną

Odnowiły się dzieje partyzantom,

siromachom, rezunom.

Ach, nie objąć już oczom czerwieni, błękitu!

Byłeś dotknął strzemienia,

jużeś w przeszłość marzoną się przeniósł.

Rydzy koń tętni stepem od zachodu do świtu

i pociąg samotny

w śmiertelnym się wstrzymał znużeniu.

I jak zawsze, gdy naród krwawo zaczynał się wadzić,

ogień ściera się z wodą, przeciwne krzyżują się hasła:

jedni precz odrzucają Konotop

i Hadziacz,

ku zbaraskim okopom

ciągną tłumem, by znów Perejasław

ich przytulił, zarzucił moskiewską kiereją,

haftowaną przemyślniej niż w orły cesarskie.

I tak los twój, co wyszedł naprzeciw złym dziejom,

porwał wiatr i zakręcił,

jakby liści rzucono mu garstkę.

Więc w tę dobę, na wiatrach i szablach rozchwiana,

ani klątwa straci swą moc,

ni prorockie słowo się ziści.

Tylko wnętrza zadudnią odwiecznym kurhanom,

tylko zemsty wir i nienawiści

burzanami poniesie, kurzawa potoczy.

Na rozstajach próchnicą zabłysło im w oczy,

nóż rzucony nie trafił,

na ruinach potknęła się stopa,

nie wyplatać jej z żelaznych cieni.

I nad Dnieprem moskiewski się rozsiadł październik,

a nad Dniestrem łącki listopad.

A gdy płoną nadaremnie serca,

leci pieśń od Wschodu szydercza: — Hej, nadzieje twoje płonne,

petlurowcze zwinny!

Ile ziemi pod wagonem

tyle U-kra-i-ny! . . .

III

Przytoczyły się dymy, w burzy rozwiały się krzyki,

płomień ziemię przetopił, jak w giserni żelazną sztangę.

Na okrętach ku brzegom tureckim uchodzi Denikin,

jeszcze bronią się resztą ramienia Ungern i Wrangel:



znowu Moskwa zwycięża, a tłum obszarpany i wszawy

przypomina o buncie niepokornej Warszawy.

Czerń na wiecach jak powódź. Nowym bitwom i znojom

serca rade i dłonie sprawne bronie uchwycą.

Zanim konie kozackie znów się w Wiśle napoją,

ciesz się krótką wolnością,

lekkomyślna szlachecka stolico!

Niech Lloyd-George spiski swe knują

i wciągają Piłsudskich do zmowy!

My na trwogę opasłym burżujom

rozdmuchany pożar światowy!

Żryj ananasy, rżnij i zagarniaj,

kradnij skradzione —

niech drży obszarnik!

Wilno huczy dzwonami tej pieśni pijanej na przekór,

martwa glina przemocy bezsilnie się kruszy:

las powstańczy ożywa,

spod szubienic tłum cieni wyruszył,

jedzie wódz, nieznany tamtym stronom od wieków.

Pieśń, co świadków wołała, gdy samotnie konamy,

rytmem trąbki ułańskiej u Ostrej odzywa się Bramy;

ktoś płaczący przebiega ogrodem w Jaszunach,

ktoś na starym cmentarzu wzruszony się słania,

jasność bije do okien zbudzonych, bo łuna,

bo już stosy rozniecił

partyzant nowego powstania.

I wykutym ze spiżu i mrozu wileńskim świtem

chce jak kluczem zatrzaśnięte dzieje otworzyć.

Puścić wiatry uśpione,

niech wieją po Rzeczpospolitej!

Głazy ruszyć po górach,

niech się dźwignie dom Boży!

Niechaj będzie szeroki, niech wszystkich obejmie,

aby duchom przestronne było zasiąść na sejmie;

aby stała się wróżba przedwieczna, to znaczy,

że gdy z pleśni niewoli oczyści ogień i ołów,

niechby z chleba zjadaczy

wyzwalała sześcioskrzydłowych aniołów.

Idą silni kowale z miechami ku ogniom

chwycić płomień za grzywę

i w pożar powolny rozdmuchać.

Silni idą kowale. Czas już rękę przyjazną wyciągnąć,

wodom wylać oliwę

i w glinę żywego tchnąć ducha.



Spełzłe złoto rozkwiecić w zbutwiałych literach,

zamknąć znak na majdanie,

niech lud zbrojny dokoła się zbiera!

Niech nikt pozwów nie znosi, niech krzywd nie wylicza.

niech przy wklęsłych mogiłach zbyt długo nie staje.

Czas odnowić się w ogniu,

dawny odrzucić obyczaj,

i jak krzyżem przeżegnać się nowym zwyczajem.

Głos od starych kurhanów ludzkim sercom nie skłamał

słoneczniki obróciły się same na grzędach.

Obmył usta mroźna woda zaporoski ataman,

konia siodłać rozkazał litewski komendant:

już chcą iść za Poczajowską Panią,

już ich mieczem przepasuje

Święty Michał Archanioł,

błogosławią zlatujące się duchy.

Teraz, ziemio, uchwycić cię w braterskie ramiona,

byś nam była nierozgraniczona

i jak głaz dla każdej zawieruchy.

IV

Zatrwożyła się Moskwa. Oto wiatry powiały młode,

krwią zbroczone popioły chcą wymieść ze szczętem,

piorunami odegrzmieć nad Warszawą, Kijowem,

nowe żagle ustawić

rwącym się z przystani okrętom.

A więc trwoga,

więc okna kremlowskie przypatrują się w grozie,

jak się piętrzy buntowniczo

podolski, chersoński czarnoziem,

jak dzwony wolności podrywają soborne mury

i odnawia się w oczach zburzony Baturyn;

jak się stare ukazy nie liczą,

jak upiorom i strachom

słońce w ślepia uderza i płomieniem się krzewi.

Jak po wiekach Kozak jedna się z Lachem

i ożywa Kisielin

i budzi się z snu Konaszewicz.

Ale dawny bratobójczy ścieg

przebłyskuje żałobnymi nićmi.

Ale słowem świadczącym się drużbą po wiek



czarnych we krwi podszeptów nie przyćmić.

Tchem wiosny, która ów rok pamiętny przyniósł,

nie odchmielisz napitku zwarzonego w Czehryniu:

nie rozczeszesz tatarskich grzyw

cwałującym po stepie koniom,

jak nie odsuniesz pojednawcza dłonią

zapiekłych chłopskich krzywd.

Pohulali kolije, swobodą pijani,

po wołyńskich jaśniepańskich dworach.

Pohulali i polscy ułani,

jakby czas był na to i pora.

Znowu batog zgięte plecy rozorał,

odświeżył i przypomniał zeszłowieczne blizny.

Łatwiej teraz uwierzyć

w podszept, co już się szerzy,

o powrocie łąckiej pańszczyzny.

Huczy pogłos po siołach i chutorach:

— Petlura Ukrainę polskim panom sprzedał!

Idzie w jego ślad ciężka bieda,

zapłaczecie od krwawej troski.

Oj, przypomni się on wam, przypomni starosta kaniowski,

jak co dnia spijał krew człowieczą.

Oj, zgina się kalina pod wichrem, oj, zgina,

że już grafom na Antoninach

idzie wojsko z okrutna odsieczą.

V

Rozleciały się echa nad Słuczem, Horyniem,

matka-ziemia zadrżała pod podolskim Smotryczem.

Leci z wiatrem zapowiedź, że wciąż jeszcze żyje, nie ginie;

odwróciła się burza, rozpuściła piorunowe bicze.

Tętnią konie, parskają na Koziatyn, Korosteń;

drogi były im krzywe,

a teraz stały się proste,

przeskakują przez rzeki, w moczarach nie grzeszą,

podkładają się gładkim obrusem pod stopy,

drogi — sznury napięte ku miastom jak węzłom,

drogi — mosty zwodzone,

by lżej było biec na okopy.

Kto nawiązał ten dzień na sercach jak słoneczna strunę?

Kto złe cienie przepędził, niech więcej nie straszą!

Dłoń spotkała się z dłonią i z warg pocałunek



czujnym orłem się zerwał

za wolność ukrainną i laszą.

Łzy na twarzach skrzepniętych w uniesieniu, a srogo;

radość dzwonki przyczepia srebrzystym ostrogom,

szczęście usta związuje jak płomień,

gwiazdy lecą ku wierzchowców szyjom.

I kołysze się jak obłok wyzwolony

Żytomierz

i cwałują szwadrony

na Taraszczę, Białą Cerkiew i Kijów.

Idą dni całe w kwiatach, noce mkną wygwieżdżone.

Stuka zwinny telegraf, skaczą iskry jak błękitne igły.

Dopadł wroga w odwrocie generał Romer,

pułk za pułkiem z prawicy wypuszcza Rydz-Śmigły.

Biją serie, zajadły trwa bój pod Malinem,

nocny bój.

Rankiem cienie rozpierzchły się sine,

prostą trumnę przynoszą, a w niej cała prawda zakuta

polskiej doli, kiedy dług jej spłacają nieżywi.

Oto kulę wziął w piersi Naczelnego Wodza adiutant,

polski żołnierz,

a imię: Stanisław Radziwiłł.

I najlepsi wśród tych, co tej wiosny ukraińskiej ginęli,

byli jako rycerze postawieni na kresowym szlaku,

pod sztandarem z czerwieni i bieli,

dumni cnotą dawnych Polaków;

i wracali na Wschód z czystą ręką i duchem prości,

a nie tak, jak czehryński podstarości,

lecz by zgody zagubionej w bratobójczych czasach

szukać wraz z testamentem starego Tarasa,

zapomnianym, w popiele zagrzebanym.

Aż spiżowe uniosły się nuty,

otworzyły się wszystkie kurhany,

srebrna piana się pokrył siny Dniestr-Sławutycz,

etapem wicher biegnie pijany.

Oj, ty rzeko, nim do morza Czarnego dopłyniesz,

weź w swe nurty naszą pieśń o rozmarynie!

Oj, ty stepie, barwnym kwieciem przetykany,

już cię depczą malowane ułany.

Oj, księżycu, coś we mgle zapłonął,

czemu wschodzisz tak nad nami czerwono?!

Rozwiązane są usta, przydana jest mowa,



płomień zeszedł na ziemię i niebo zwiastował,

górna tęcza zadymił

płomień święty . . .

Wchodzą pułki do Złotego Kijowa

a nad nimi

anielskie regimenty.

VI

Może właśnie tej wiosny, w czas ożywczej tej burzy,

może stało się tak, jak poeta przed wiekiem wywróżył,

o tych duchach zadziwionych że nikt

nie wspomina, nie słucha ich imion,

że nie buchnie z krwawej gliny żaden krzyk

i nie wzniesie się chmura olbrzymią;

o tych duchach, spadkobiercach niegdysiejszej chwały,

co czekają, aby odleciały,

aż podamy im do lotu nasz takt,

wyuczony z ręki Bożej krwią i łzami.

Więc ta pieśń jest jak lotu uczący się ptak,

który głuchym musi śpiewać,

a nie zamilkł.

Wściekły wicher zakręcił się stepem,

pod Kaniowem koń z rzeki wynurzył się, parsknął;

wieje mrok zawierucha tatarska,

znowu usta są nieme, znowu oczy są ślepe.

Otworzyły się ranami ojczyzny piersi nagie,

wali horda na struchlałą Pragę;

myśl zawzięta nad mapą się miota,

myśl samotna wichry chce zmóc

skrzydłem zimnej rozwagi, nie lotem rozpaczy.

Wróży żołnierz w nocnych walkach, w codziennych

odwrotach gdzie mu wódz

pole boju ostatniego wyznaczy.

Do zguby ostatecznej już, zda się, podasz rękę,

gdy klęska idzie,

ku śmierci jest żołnierzowi najprościej.

Zaparł się w ziemię Bezruczko i Udowiczenko,

trzymają się skrawka nadziei pod polskim Zamościem.

Kiedy się bój śmiertelny zwycięstwem przesili,

długo będą z trójziela gorzki napój pili,

a pochwały, odznaczenia i krzyże,

niby słodka dryjakiew po pucharze otruty,



ni na krok ku Ukrainie nie posuną ich bliżej

przez obozu kaliskiego druty.

Napoiła się krwią gorąca ciężka glina,

stratowały ja do cna pożary i burze.

I ta wiosna skonała w obsypanych jaśminach,

obróciła się w popiół i żużel.

Co się śniło w tamte noce księżycem wezbrane,

co marzyło, prześniło, gdy nad starym kurhanem

rozwinęły się dwa sztandary bratnie, —

to przez zdrajców nikczemnych puszczone na przetarg

jeno echem się odezwie w poetach,

na ich słowach jak na lufach się zatnie. 

 

PRZESŁANIE 

Z mitu się urodziło, a nie chciało być mitem,

legendę odepchnęło, choć tkwiło w legendzie.

Nie umieli uwierzyć, że w Rzeczpospolitej

tylko to, co jest z wiary, żyć będzie.

Schowali się przed czasem. Więc czas ich naścignął.

Popioły przydeptali, lecz pod ziemia płonął

żar ukryty, aż zbudził objętych maligna —

i po ogniu ich chodzić zmuszono.

Wyprą się wszyscy inni, kto sam siebie się wyparł.

Nie dojdzie, kto pragnął zbyt łatwej podróży.

Pozostanie mu tylko na conocnych stypach

przypominać i tęsknić i wróżyć.

A gdy w ślepia ich znowu uderzy zła zmora

i pod ziemia odezwie się tętentem głuchym,

oni szczelniej naciągną, że chłód był z wieczora,

narzucone na głowy kożuchy.

 

 



 

Och, płomieniu miłości                        

której żar mą duszę                            

najczulej rani do samego środka!         

(Święty Jan od Krzyża)

 

Jeśli kto powierzył wszystko tylko melodiom,

jeżeli tylko w sprawnych rękach ufność położył,

zawiedzie się i oszuka,

jakby sam od siebie cel swój odjął,

i ominie go sztuka

i nie tknie go dech Boży,

próżno będzie w drzwi zawarte pukał.

Ale kto melodie dodaje do skrzydeł,

ale kto sprawne ręce do modlitwy składa,

rozraduje się nim

Archaniołów gromada,

bo mu ziemia i niebo w jeden łącza się rym,

a śmierć i życie tworzą metaforę,

więc, gdy przyznają go, woła: „Idę!" —

i idzie ze świętym uporem.

To tylko nocna chwila. Chwila, co odchodzi,

szukając serc i słów,

na których rosnąć będzie żyźniej.

Ale i ty, ugorze dziki, mów

i wysłów zazdrość swą i podziw

hiszpańskim świętym

w szorstkiej twej polszczyźnie!

 

NARODZINY 

Noc jasna, noc gwiaździsta nad ziemią Kastylii,

noc miłości, a jeśli nie ma gwiazd,

człowiek sam się ku niebu wychyli

wzruszeniem artysty,

wiersza stosem ognistym

i choć chmura nad nim czarna,

on pasie się, jak w trawach sarna,

zanurzony w konstelacjach po pas.

W świętojańska noc nad Fontiyeros,



w taką noc przychodzić na świat!

Abyś potem rósł w górę i przerósł

nie swój cień, co się kurczy na skwarze

młodzieńczych snów i marzeń,

i nie wicher pokus i uciech,

ale radosna Via Crucis

swych czterdziestu dziewięciu lat.

Oczy matki na codziennych smutkach,

palce snują furczącą nić.

Utkaj, prządko pracowita, utkaj

białe płótno podane ku dobru,

prześwietlony, srebrzysty obrus,

na który tęcze spłyną

i stanie chleb i wino,

aby miał co jadać i pić.

KOMENTARZ PIERWSZY 

Tak się Świętego poczynają dzieje!

Nim same ręce z życia go wywłaszczą

zanim ryk zmilknie lwów krążących paszczom

i kur trzykrotny na próżno zapieje;

zanim pośpieszą z święconym olejem,

iżby na mękę swoją był namaszczon,

i zacznie chadzać ku splatanym haszczom,

w których krzak ogniem w mroczną noc zadnieje;

zerwą się sznury krzepko powiązane

i droga w górę wykręci się stromiej,

bo, stromo idąc, rozmawia się z Panem,

a nie z pałaców, koszar, ani mennic;

i tak hartuje się tańczący płomień,

w których dmuchają kowale promienni. 

 

PRZYGOTOWANIE 

Już Tormes mu utoczył wody z swego dzbanka,

lecz nie woda ugasić żar.

Salamanka, złocista Salamanka,

podaje mu wież ramiona,

na dźwięcznych kołysze dzwonach,



aby te krzyże i spiże,

rozhuśtywały go coraz wyżej,

by się na nich bez ochyby wsparł.

I na pierwszym zakręcie nowej drogi

dwa są stopnie dla wędrownych stóp.

W zajeździe Filozofii i Teologii

pokornym się kręci posługaczem,

aż mu do drzwi zakołacze

głos jasny i uroczysty,

i poczyna się młody mistyk,

zanim w ognia zamieni się słup.

W uniesionych, dygocących rękach

w krew i ciało zamyka się Bóg.

Odtąd już go nie odstąpi słodka Męka

i będzie błogosławić

każdej ranie, co krwawi,

i rozśpiewa się czuły język,

dziękczyniąc za twarde więzy,

prężny w duchu jak napięty łuk. 

 

KOMENTARZ DRUGI 

Popiół się sypie na doczesnych schedach,

ziemia zamilkła, patrzy ku niebiosom.

Ziołom i ptakom, obłokom i rosom

innej melodii wywróżyć się nie da.

I nawet sandał zakonny się sprzeda

za miód umartwień, aby stopą bosą

lżej iść mu było ku anielskim głosom,

w chór, który wiedzie Teresa Cepeda.

I co dnia izbę wymiata na przyjście

Tego, co czeka wśród nocnych uroczysk,

aż w ogniu spali się mistyczny czyściec.

I wszystko opuściwszy, wszystko znalazł,

oślepł, a przeto przejrzały mu oczy,

i, śmierci prosząc, życie w głos pochwala.

PRZY SIEJBIE

Huczą dzwony radosne w Karmelu,



a przy dzwonie najdźwięczniejszym młody Jan.

Wygodnego życia się przeląkł,

aby go od świętości nie odwiodło,

więc zdejmuje z konia miękkie siodło,

obnażoną podeszwy chwyta strzemię,

rusza w drogę młodzieniec,

wywyższony ponad ludzki stan.

Ściel posadzkę skąpym słomy naręczem,

pod strudzoną głowę twardy głaz.

Nisko strop opada, więc klęczysz;

w okienka białą ramę

oprawiony Najświętszy Sakrament,

jak olbrzymia pochodnia,

oświeca i wypogodnia

celę pełną kwiatów i gwiazd.

Na podgórskim, na wichry otwartym ugorze

gorejący szamoce się krzak.

Kiedy lemiesz modlitwy rozorze

twarde serca i dusze,

i ulży ust posusze

woda źródła żywego,

same słowa wówczas się zbiegą

do szeregu.

A słowa brzmią tak:

„Jak życie, tam nie żyjąc,

gdzie żyjesz, wytrwać zdołasz śród konania,

ze śmiercią swa się bijać,

gdy to, coś z miłowania

pojęło, blizny twe jak grot rozrania?

Czemuż, któryś popsował

me serce, rzucasz bez dryjakwi ranę

i chociaś go zrabował,

nie chcesz być jego Panem

i nie zabierasz z Sobą zrabowane?

Zgaś gniew, co mnie zamroczył,

bo jak mu zdołać, sam się już nie dowiem.

Niech ujrzą Cię me oczy,

Tyś jest ich światłem bowiem

i tylko z Tobą chcę być zawsze w zmowie.

Weź mnie pod swoja pieczę

i niech na śmierć mnie Twa uroda straci:

affektu nie uleczę,

ni bólu, co nie zacichł,



nim Cię we własnej nie ujrzę postaci.

O, zdroju kryształowy!

W srebrnym zwierciadle swoim wydaj, proszę,

kształt dwojga źrzenic owych

i wszystkie ich rozkosze,

czyj wizerunek w mym żywocie noszę!"

 

KOMENTARZ TRZECI 

Gdy się już ciało precz z swych dni wyżenie,

gdy się, mieszkając tu, gdzie indziej mieszka,

same go głazy unoszą po ścieżkach i mchem

wygodnym staja się kamienie.

Świat jest więzieniem, więc mroczne więzienie

pojmać go w twarde tryby nie omieszka.

Lecz cela staje się najmilszym z mieszkań,

hojnie płaconym, więc najtańszym w cenie.

W brudzie, udręce, przytłoczony biedą

dostąpi archanielskich wtajemniczeń; i

znowu płonie mistyczne Toledo,

iż za kratami ów człowiek się żarzy,

a niebo ciemnym chyli się obliczem,

jak nad najświętszym ze świętych ołtarzy.

WIĘZIENIE MIŁOŚCI 

Od iskier rozpłomienionej głowni

małych ludzi rozpala się gniew.

Przeciw prawom zdeptanym bosą nogą buntownik,

czterech ścian na nim kajdany,

głodny i biczowany,

jak złoczyńca, jak zbójca . . .

Lecz on chodzi po kwietnych ogrójcach

i wyrasta w radość i śpiew.

Mroczna noc czyste źródło roznieca mu w żyłach,

cedrów woń więzienny niesie wiatr.

Mocniejszymi go więzami miłości obciążyła,

zmysłów rozjaśnia wertepy

i wzrok otwiera ślepy,



kędziory rozsypuje w kształt fali,

aż więzienie w zachwycie pochwali,

a każda blizna zamieni się w kwiat.

Bo i blizny mu są darowane

i serdeczna niewola ciasnych ścian.

Chodzi łań rozkochana przed Panem,

wypuszcza się w bieg żwawy

na wzgórza i orawy,

jaskiniami na szczyty

smakować moszcz znakomity,

którym ziemia wezbrana jest jak dzban.

A i w mroku więzienia jest miejsce dla spotkań,

jeżeli pożądania żar

duszę rani do samego środka,

a dłoń, gładząca długi skrycie,

sama śmierć zmienia w życie,

pełnym krokiem go wiodąc

ku przyjemnym przygodom,

by w gąszcz kwietna jak płomień się wdarł.

I rozstąpią się ściany przed ogniem

i przepuszcza żywy ognia słup.

Zapory i łańcuchy pognie,

prześladowcom ścieżki powikła,

aby stała się sprawa zwykła

Bożego świadectwa Swemu słudze,

co się tutaj na wichrze i szarudze, a

nie zmylił kierunku stóp. 

 

KOMENTARZ CZWARTY 

Kto sam się zgubi, ten się wnet odzyska;

ludzi porzuci, a w ślad pójdą za nim.

Najpewniejsi są w puszczy zabłąkani,

i znajdą imię, pozbywszy nazwiska.

Najlżejsza droga wiedzie przez urwiska,

kto ścieżkę gani, własną stopę gani.

jeśli w miłości znajdziesz swoją Pani,

będzie jak światło, które w burzy błyska.

Zapomnij, a wnet dana-ć będzie pamięć,

idź w noc, a spotkasz się z wieczystym zdrojem,

nie dbaj o słowa, a język nie skłamie.



Rzecz odepchnięta wierniej zacznie służyć

i bez ochyby zratujesz co twoje,

pomnąc na powrót z nietrwałej podróży. 

 

W PRZEDDZIEŃ 

I coraz wyżej rośnie wypłacana cena

na każdym skrzyżowaniu kamienistych dróg.

Już zajęła się płomieniem Sierra Morena,

już się jasny blask kładzie

na Baezie, na Granadzie,

nim się z powrotem wychyli

ku ojczystej Kastylii,

gdzie swój stygmat nałożył nań Bóg.

Przepalona nić na oczach rwie się,

ale trwa i potężnieje śpiew.

Jeszcze powie Świętej Teresie

o tym kłosie, co jest na marne,

jeśli nie umrze, by ziarnem

obsiać stęsknione niwy;

jeszcze wyjdzie korny i szczęśliwy

do pożarem objętych drzew.

I uciekająca przed ogniem zajaczycha

skoczy mu do łagodnych rąk.

On gładzi jej drżąca sierść i wzdycha

do chwili, gdy sam, jak zajacek,

w płonących krzach się zaplącze

i przypadnie radosny skronią

ku czekającym go dłoniom,

rozwartym jak kwietny pąk.

KOMENTARZ PIĄTY

Ileż lat można tak żyć i miłować,

ileż lat można na co dzień się spalać?

Każda modlitwa unosi jak fala

i są wiosłami nieomylne słowa.

A śpiew głośniejszy, im większy niemowa,

im niżej korzy się, pyszniej pochwala;

dręcząc się, z udręk najpewniej wyzwala,

tym widoczniejszy, im bardziej się chowa.



Tyle już razy szedł w noc po kryjomu,

iż rozpalała mu się pustka czarna i

przyzywała z ubogiego domu;

a teraz boso raz ostatni zmierza,

aby na łąkach pasł się jako sarna

pod czułym wzrokiem Dobrego Pasterza.

 

WYZWOLENIE 

Udręczone ciało w bliznach i we wrzodach,

na spieczonych ustach octu smak.

Ale zbliża się zwiastowana Pogoda

i w ciszy nocnych zjawisk

żar, co nie smuci, chociaż trawi,

żar, całe życie podsycany,

wygładza mu krwawe rany

i podaje upragniony znak.

Nocne niebo pochyla się nad swym uczniem,

czujnym oczom wskazuje stopnie gwiazd.

Gdy zadzwonią na wieży na jutrznię,

on już wie, że to zaproszenie,

aby żywym płomieniem,

aby białym gołębiem

odleciał nad owe głębie,

za którymi tęsknił cały czas.

„In manus Tuas, Domine, commendo . . .”

Dzwony dzwonią i powtarza chór.

Złote blaski nad głową zmarłego się przędą,

już odleciał, już odszedł

na ostrowy najsłodsze,

na orawy światłem odziane,

aby rozmawiał z Panem

i był Jemu jak najczulszy wtór. 

 

PRZESŁANIE 

Pisałem te dzieje mroczną nocą bez gwiazd,

przywalony wichrem i pluchą.

Płomień z wierszy wybuchał i gasł,

dzwon na jutrznię zadźwięczał mi głucho.



Święty Janie! Niegodny Twój brat,

biegłem długo kamienista drogą.

Jako Ty z swojej celi wyglądałem zza krat,

lecz nie było przy mnie nikogo.

Któryś jest, jak gorejący krzak,

któryś płomień nosił w wątłym ciele,

rzuć mi iskrę, jedna iskrę rzuć mi na znak,

że już czas się spalić i spopielić.



I

Oglądam się na trupy tylu lat,

na młodym zielem zarośnięty cmentarz . . .

I z drogi spycha wsteczny wiatr

i noc kołuje, wiatrem wniebowzięta.

Jak pachną wokół piołuny i mięta,

jak zachłystuje się krtań neczujwitrem . . .

Ręcznikiem strugi usta wytrę,

postawię na mogiłach dymiące świece brzóz

Niech opłakują krwawe żniwa.

Wiatrowi czas, by w nowe dzieje wrósł i mnie

już nowy dzień przyzywa:

Zapomnieć, co mi gorzkie serce struło,

znów Dniepr i Wisłę związać pieśni stułą.

wyprostować ścieżki młodym dziejom;

twardo w ziemię wbić zwycięska stopę

pod Kłuszynem i pod Konotopem

i sztandary rozpostrzeć . . .

Niech wieją!

II

Krew zakipiała w czarnym poemacie,

północny śnieg rozstajne drogi zaniósł.

I powtarzaliśmy za panią-matką pacierz

o beresteckim polu i Humaniu . . .

I jedną ręką duszono Zaporoże,

a drugą podawano poświęcone noże,

by wrogość rosła strutym ciastem w nieckach.

Łukasińskiemu wsłuchanemu w ciszę

jęk odpowiadał . . .

To w ślad za Kalniszem

szła w brzęku kajdan zima sołowiecka.

Wyrósł wysoki kurhan u Kaniowa,

lecz nie dojrzano go z warszawskich okien.

Ku zachodowi sotnie kosookie

szły z ostrym świstem ... I ognisty kowal

lemieszy lśniących na szable nie przekuł.



Biliśmy sami ostry ćwiek po ćwieku

do wspólnej trumny. Nawiązana struna

pękła ze zgrzytem, koń z kurhanu zarżał,

w dymie ostatnia przeleciała szarża

i późne niebo stanęło w piorunach.

Na polach bitew trybuni wymowni

zmilkli i z wiatrem plewa słów się niesie.

Wozy dudniły do dworskich cukrowni

i złote zboże do portu w Odessie

zwożono.

Żydzi w sobotnich uliczkach,

smutek dławiący, jak dola poślubna,

pija rekruci ... I dwukonna bryczka

jedzie z parada do Bałty lub Dubna.

I któż na wrzawą huczących jarmarkach

mógł się domyśleć, że ognisty żywioł

już się przybliża, że popiół i siarka

spadną na ziemię? Że się znów wykrzywią

drogi, w udręce nocnej prostowane

przez wypędzonych na puszczę proroków?

Gdy się wierzchowiec poderwał do skoku

i burza w stepie powiała tumanem,

jeździec spał w kłuni, ledwie oczy przetarł,

znów go moskiewskie przysypały śniegi . . .

I znów na zgliszczach siadł ślepy poeta

przebierać struny żałosnych elegij.

III

Tak kitajką w onucach i ramiona wam uschły

i tak wola kozacka i Rzeczpospolita . . .

Ostrzem szabli przerzucony spleśniały manuskrypt,

krzyżem czoło naznacz i czytaj!

Napływała krew czarna ku strugom i rzeczkom,

struta mąka sypała się w żarnach ku tryźnie,

a głosami puhaczy we mgłach Beresteczko

jak żałobne podzwonne ojczyźnie.

Zakrążyło nad chmielem przez Czehryń, Subotów,

kur na dachu czerwony i nóż za cholewą.

— Na pohybel wam, Lachy! — nim z krwi naszej i potu



wstaną mosty kamienne nad Newa.

Teraz w ziemię zagrzebie się smutek i troska,

że się dłonie sąsiedzkie nie spotkały ni razu . . .

Pójdzie sztandar moskiewski wbijać Sicz Zaporoska

w granitowe serce Kaukazu.

Nie utraci swej siły odwieczna otruta.

Przewaliły się wichry, pożary ucichły.

W łunach, dzwonkach i nutach dębowa Sławuta

rzewnie płacze, że dzień jej nie rychły.

Nie odkrzyknie się ziemia emigranckim poddaszom

— tędzy chleba zjadacze, a nie archaniołowie —

i na hasło spóźnione: — Za waszą i naszą! —

pańszczyźniana śpiewka odpowie.

Hucznie świętuj swą zemstę, ukraiński wnuku!

Jakaż duma ten zaszczyt pochwycił i zdjął cię!

Tętnią konie kozackie na warszawskim bruku

w namiestnika carskiego eskorcie.

A odnowią przymierze, wskrzeszą wieki złote

Mazur ślepym zrodzony i stepowieć ponury,

gdy do mogił braterskich będą kłaść się pokotem

na dymiących sopkach Mandżurii.

A gdy krzyk buchnie krajem, gdy się spiętrza kurhany,

kiedy w próchnie mogilnym pęknie trumna Tarasa,

tylko czarny watażka na taczance pijanej,

tylko rotmistrz w ułańskich lampasach.

IV

To nie jaśminy, jeno proch

przepoił wczesny maj owego roku.

To Ukraina po raz trzeci z oków

ramiona rwała.

Tam gdzie siny Boh

z torem kolei silny węzeł ściska,

gdzie wokół stare śpią pobojowiska,

tam było.

W gwiazdach noc, jak w błyskawicach,

a za dnia nadmiar pękających gwiazd.

To tysiąc dziewięćset dwudziesty. To Winnica

wrośnięta w czarny grunt po pas.



Czy Turek konie napoił w Horyniu?

Czy już się biją w jarze Hańczarychy?

W podolskim czarnoziemie dział grzęznących szprychy,

niosła się pieśń i hartowała stal ją.

To skrzydła łun czerwone

wicher przeniósł,

za batalionem szary szedł batalion.

Z gwiaździstych nocy czytaj jako z map.

Semafor mruga w mrok źrenicą kocią.

A rankiem, ciężko sapiąc, wjedzie pociąg

na stację. I szpalerem petlurowski sztab

czeka, co stanie się, gdy wyjdzie Litwin chmurny,

by w ukraińskie oczy znów popatrzeć . . .

Czy też postawi dzieje na koturny

i będzie grać tragedię

jak w teatrze?

A on za każdym krokiem za pieczęcią pieczęć

jak gdyby zrywał z aktów i wyroków.

I zdawało się, że w każdym z tych kroków

odmieniają się losy człowiecze.

Jakby wiatr potargał skrzydła dymom,

tlenem tchnął ku oskrzelom duszących się płuc,

po skłębionych przejechał się chmurach . . .

Idą w słońcu, jak w złotych uśmiechach

polski wódz

i Symon Petlura.

I zbliżył się i złączył ich uścisk,

pocałunkiem przeżegnali się na krzyż.

Teraz śmiało, ojczyzno, w dno dziejowej czeluści

radosnymi źrenicami popatrzysz!

Że przejaśnia się nad Kijowem i Humaniem,

że znów razem w bojowy idą taniec,

że już wspólna trumna w szczęty trząsła,

młody chmiel w dębowych kipi kadziach . . .

I zapada się pod ziemię Perejasław

i pod niebo

ulatuje Hadziacz.

V

Oj, ty wiosno zadufana, jeszcze przegrasz



ten twój sen, co z kurhanów się wydźwignął!

Huczy, brzęczy moskiewski telegraf,

skaczą iskry, jak z krzemienia pod klingą.

Na Ukrainie pszenicy ciężkie tonny,

na Ukrainie spichrze mięsa i słoniny.

Wpędził konia stepowego Budionnyj

w wzburzonego Dniepru nurt siny.

Hej, jabłuszko, tocz się,

tocz się za taczanką!

Zaświecimy ostrą szablą,

w ślepia polskim pankom!

Świeci księżyc jasny,

świeci na manowcach . . . 

Będziem jeszcze darli pasy

z grzbietu petlurowca . . .

I cóż ty, burżuju,

śpiewasz teraz cienko?

Pokłonimy się papachę

warszawskim panienkom.

VI

Tak ponownie moskiewski zawalił się cmentarz,

wielkim noc zawyła na kurhanach . . .

Ukraina, jak dawniej, na wichrach rozpięta

i jej ziemia znów poćwiartowana.

Zarżał bachmat tatarski u mrocznego, u brodu,

połowiecką, perekopską nutą . . .

Rzeczpospolitej chcieli z trzech braterskich narodów,

a kuśtykać jęli na kikutach.

I jak przedtem, tak w naszych powtarza się latach,

klątwa ojców spełnia się na synach.

Że gdy Polska upada, Ukrainę przygniata,

a Ukraina jej nogi podcina.

Gdy w Warszawie litaury ogłaszają Te Deum,

kiedy skronie ku wznowionym laurom,

dzwony z Ławry Peczarskiej ku huczącym zawiejom,

ku krwawiącym na stepie centaurom.

A te dzwony nim się wnuki wolnością opierzą,

zanim blizna zasklepi się stara,

w czarny alarm spiżami żałobnymi uderzą



echem zemsty w warszawskich pożarach.

VII

Dawno minął wiosenny pociąg,

co na stacji w Winnicy przystanął.

Tylko wciąż źrenicą mruga kocią

w czarną noc zapatrzony semafor.

Nad sadami kwitnącymi, nad miastem,

ponad ziemią, kulami zoraną,

okręconą drutem kolczastym

mrok się piętrzy, jak wyniosły szafot.

Nocne ptaki po wąwozach i bałkach,

drżenie szyn i wagonów stuk . . .

Po kolana w ziemi ugrzęzły

srebrnolite topole na wartach . . .

Siwe brwi chmurnego Marszałka

próżno groźnym ściągają się węzłem

i zakrwawił się paryski bruk

pod siedmioma kulami Szwarcbarta.

Ziemio, ziemio, ty jedna wiesz,

wiesz o wszystkim, choć wszystko przemilczysz!

Ludzką mękę na dłoniach ważysz,

nowe groby co roku zliczasz . . .

Nad głowami owdowiałych wierzb

wicher odzywa się głosem wilczym,

srebrny księżyc — daleki towarzysz

krew ociera z twego oblicza.

Wychodzili w ten mrok

gromadami — po dwudziestu, trzydziestu . . .

oczy głuche i usta nieme,

serca tłuką w ostatniej grozie.

Człapie w błocie wiosennym krok,

ani krzyku jednego ni gestu . . .

Tak padali w milczącą ziemię

i tak przykrył ich ojczysty czarnoziem.

Wśród tych samych podolskich szlaków,

gdzie się witał Marszałek z Hetmanem,

gdzie się oczy z oczami spotkały



i związały dłonie sojuszem,

legły zwłoki, śmiercią podeptane:

Ukraińcy obok Polaków

i ten sam im czarnej nocy całun

na wichurze rozwiany i plusze.

Teraz zerwę się z zdrętwiałych kolan

pod szarpiącą włosy zawieruchą,

krew uniosę rękami drżącymi,

teraz w mrok i słotę się wychylę . . .

Idzie widmo wzgórzami Podola,

grozi palcem i mówi głucho:

— Że nie chcieliście się godzić na tej ziemi,

to się godzić wam we wspólnej mogile!

VIII

I nad polem, żółtymi kośćmi zasianym,

pod pożarów odbłyskiem burym

ciągle dźwięczą,

jakby szarpał jeszcze świeżą ranę,

rozpłakane struny bandury.

„Ty mi powiedz, zorany ugorze,

czemuż we łzach bez przerwy rozpaczasz?

— Oj, bo deszczu nie stało, nie zastąpić go potem,

a gdy pługi zjeżdżają, zakończywszy robotę,

smutne serce czarnego oracza . . .

Opowiedzcie, wyznajcie mi chmury,

czemu zboża kryjecie swym cieniem?

— My płaczemy, nie wiemy, nam nasz los niewiadomy,

między jakie błyskania ogniste i gromy

ostry wicher znów nas wyżenie . . .

Ty mi wyznaj, puste ściernisko,

cóż nam teraz z tobą uczynić?

— A czyż to po raz pierwszy, że zbiory jałowe

tylko zmarłym, tylko zmarłym posłuży pod głowę

na podściółkę w żałobnej skrzyni . . .?!"

IX

Tyś jest prowincja. I nad tobą pretor topór

i rózgi liktorskie unosi.

Konie, co niegdyś tętniły u Rosi, spętała



twarda ręka. Ku ich grzbietom

codziennie idzie najeźdźców drużyna.

Zwada ojcowska skrupia się na synach

czarną niewolą . . .

Z pszenic i buraków

zawiewa wicher tej samej rebelii

i ciągle srebrna kurzawa się ścieli

łzami pobitych na Czumackim Szlaku.

Nie potrafiłaś osinowym kołem

przebić upiora, co dotąd się tłucze

po bujnych polach. Tłumy smutnoczołe

giną wśród mroku.

Zagubiłaś klucze

od Wrót Kijowskich, na moskiewskie działa

dawno przekute dźwięczne spiże katedr;

podnóżkiem hordy twa zamierzchła chwała

i twa uroda katom na zatratę.

A kiedy zerwie się kolejna burza

i pójdzie stare więzienia rozmiatać,

już widzę:

oczy zawzięte przymrużasz,

uwiędłe w próchnie przywołujesz lata;

wstaniesz — kozacką naciśniesz papachę,

rzucisz się w wichrów i pożarów kipiel,

by znów na ostre iść z przeklętym Lachem . . .

— Kto komu wyższa mogiłę usypie?!

I znowu sięgniesz skronią, krwawa ziemio,

do pozłacanych, azjatyckich strzemion.

X

Ślepa wilczyca szczeka w mroku. Krwawy księżyc

złowrogo dymi. Skały, jak opoki,

spiętrzają się i łamią. O, jak cięży

ta noc! Rozmiękły prężne sznury cięciw.

Łzawią się rzęsy gwiazdom kosookim

i rżą na trwogę źrebce z sianożęci.

Lecz błyskawice, zawsze głuchonieme,

jeszcze sprzyjają szalonym wróżbitom. I

trzeba nosić wodę pustym sitem,

rozpierzchłe bóstwa ciemną mową wzywać

i kazać palcom, by przemógłszy drzemę

płomień wyrwały z gliny, jak z krzesiwa.



XI

To jest niewoli dzień zwyczajny.

Złociste iskry z lokomotyw,

huczą traktory i kombajny,

w podziemnych kuźniach biją młoty,

błękitny płomień mknie po sztangach;

żelazo, węgiel, miedź i mangan,

wnętrzności twoje, poskręcane

w smolistych piecach . . .

To Donbas

krwawo oświetla czarne noce,

to Dniestr w zaporach się szamoce

i Nienasyćca białą pianę

rozżarza w elektrycznych drutach . . .

Zanim nadejdzie młody czas

i długa skończy się pokuta.

Z twej hojnej krwi, z słonego potu

rosły te szyby i kominy;

w łomocie turbin, wśród obrotów

szalonych kół twój dzień się spalał,

rozkrzyżowana w znojnych halach,

zawsze milcząca w skurczu sinych,

spękanych ust ...

Puchnąca z głodu,

pchana kolbami w mrok Sybiru . . .

Ale już z męki twojej wyrósł

nieodwracalny los narodu.

Wrośnięta w jedną wielką bliznę,

zahartowana w poniewierce,

z prowincji zmienisz się w ojczyznę,

odwalisz warstwę martwej gliny . . .

Milionem wolt uderzy serce,

zmartwychpowstałej Ukrainy!

XII

Długo marzyłem:



— Gdy z niewoli wspólnej

narody nasze razem się wybiją

i nad Noego skołatanym czółnem

głęboki cień oliwna rzuci gęstwa,

czas wówczas przyjdzie szlachcie i kolijom

godzić się

w łasce bratniego zwycięstwa.

Nie chciałem granic. Nie dzielić, lecz łączyć!

I nie oskarżać, lecz wzajem przebaczać.

Nie rwać na strzępy tej starej opończy,

którą zszywała ta sama niewola . . .

Ta sama dola krwawa i tułacza

i wspólne groby na sąsiedzkich polach.

I tak widziałem:

Zadymiony Śląsk

podaje dłonie kopalniom Donbasu.

I już nie tylko sól i miód i wosk,

nie tylko ziarna pszenic, gryk i żyta

zwożą do spichrzów nadchodzących czasów,

by w zdrowiu kwitła sprawa pospolita . . .

Ale powstaje potężna dzierżawa,

by odtąd sile siłę przeciwstawiać.

Ażeby wiedział Moskal i Germanin,

że już nie wrócą zbierać hojnych danin

z tych ziem.

Że już nie ruchawka warszawska,

ani partyzant wśród wołyńskich bagien,

nie zrozpaczonych dzieci garstka,

co zbiera kule w piersi nagie.

Że już za nami czarny śląski węgiel

i ukraińskie hartowne żelazo.

Że w tęgich rękach bronie, równie tęgie,

i nie w rozsypkę, ale razem.

Że jeśli naszym życiem i wolnością

zechcą handlować, jak dotąd, jak wprzód,

to już w Europy gardle kością

potrafi stanąć pomiatany lud.

I znów patrzyłem:

— Kraj z lodów rozkuty,

Wisła związana z Dniestrem, jak uściskiem.

Płynące z Gdańska komięgi i szkuty,

przeładowywać się w waszej Odessie.



Bałtyk i Czarne morze — jakże bliskie!

I dwa sztandary w masztów lesie.

I taka przyszłość wstaje pod powieką:

— To nowa droga z Waregów ku Grekom,

przebita przez narody młode.

I stary Rzym zjednany z Carogrodem!

Cofają się już mgły złowrogie,

znikają w azjatyckich głuszach . . .

Na ziemię schodzi święty ogień

z rozkutych rąk Prometeusza.

XIII

Ta wróżba ciągle mocnych ramion czeka

i myśli dzielnej. Niech w mroku nam świeci!

Przelecieć cwałem po minionych wiekach

i młodym dziejom wychodzić naprzeciw.

Odnaleźć drogi szerokie, a proste,

by lekko szło się sprzymierzonym stopom.

Zachód ze Wschodem połączyć pomostem

i nowy na nim wystawić Akropol.

Krzyk światem wstrząśnie, gdy ptakowie dzicy

zaczną ucztować na tatarskim ścierwie.

I znów spotkają się dłonie w Winnicy

i nikt

tych rąk nie rozerwie! 
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I

Szorstkość twych dłoni pochwalam,

ojczysta mowo!

Ty nie spływasz jak rozgrzana fala

ku latyńskim, przybrzeżnym połowom;

twoich zgłosek na marmurze nie złoci

ciężkim miodem słońce Langwedocji . . .

Aleś jest jak toledańska stal,

co Damaszek przekuła młotem Rzymu,

bo i u nas kanonier słyszał rozkaz: „Pal!"

by nam było

do męskiego rymu.

II

Nie pogłaszcze ten rytm, w którym trzeszczy

gęstwa polskich przylaszczek i leszczyn,

żadnej pieśni od Capri i Sorrento.

Ale za to szum puszczy w niej zmieszczę,

aby runąć gwiazd płonących deszczem

w świętojańskie gorące święto.

A czy wie śródziemnomorskie brzękadło,

jak śnieg skrzypi, gdy wilcy na padło

w noc Gromnicznej zbiegają się, wyjąc?

I jak wiatr w dojrzałych żytach chrzęści

żeby w dzieżach puchło świeże szczęście

naszą gadką,

naszą a nie czyjąś!

Poznaj, trubadurze, iż potrafię,

gdy wychylę się za lubelską parafię,

twoim nutom i melodiom podołać.

Że na modłę prowansalską czy włoską

umiem czule otwartym samogłoskom

trefić pukle

z wypukłego czoła.

Bo i nam, jak w Ligurii, jak w Prowency,

młode ręce pędzą najgoręcej

ku mandolin i gitar ustom;

bo i nas na te auzońskie dziwa

złotym kłusem wiew radosny porywa



muzykusów wiosenną rozpustą.

Ku turniejom w Perpinianie

niosą noce Katalonii

fijołkowe naręcza w podołkach.

Niech mazurski wściekły taniec

powytrąca kwiaty z dłoni:

— naści

butem zdeptanego fijołka!

Karkasono i śniada Narbono,

patrz jak w słońcu Roselionu płoną

barbarzyńskie nasze tarcze.

Wyskoczyłem za Narew, za Wisłę,

waszą mowę na piach rozgryzłem,

wyszczerzyłem kły i groźnie warczę.

Nad Garonną heretycka Tuluza.

Zamki płoną i padają w gruzach,

świeci dziejów spróchniały kościotrup.

Tyś wiernością tym trupom się otruł,

tyś na warcie, jak zawdy, chciał stać . . .

Ale z ruin warszawskich

już nam nie czas dopraszać się łaski.

Jaśniepańskiej waszej łaski,

psiachmać!

III

Kiedy u nas mróz, to do butów onuce.

A gdy wilcy, to do oka sztucer.

Potem wódka dzika śpiewka się rozełka

Ano, ano, nim śnieg okna zawieje,

jeszcze wyjdą przed drewniane wierzeje

barbarzyńskie, nieudolne jasełka.

Dzieciąteczko w żłobku jak zakwili,

Matusieńka śpiewa: — li-li, li-li . . .

Naród zdrożony,

co od wschodniej szedł strony,

wnet się w bose nożyny pochyli.

Swarzyła się Matuleńka z pastuchem,

wyrżła w gębę niezdarnego psiajuchę . .

„Jak ty ryczysz, dudalu?



Synaczek płacze z żalu . . .

Przykryj że go baranim kożuchem!

„Nie doliczę się szpilek, ani igieł,

powykradał mi z izby psotny szczygieł.

Zawołam na Janiołów,

niech ze starym Józefem pospołu

poznaszaja mi je do rąk migiem”.

Huczą, grają regały, szałamaje,

idą dziwa zamarzniętym krajem —

z głogów rosną brzoskwinie

i miód z przerębli płynie,

wiosna w grudniu cudownie nastaje.

Oj, dy-dy, ry-dy,

owczarzowi zasztywniały łydy,

jako szedł na kolanach,

żeby Boga, Chrysta-Pana,

to Dzieciątko maluchne

i Najświętsza Matuchnę . . .

Oj, dy-li, dy-li,

oj, ra-di, ra-di . . .

Niech więcej nie kwili . . .

Nie staniemy mu na zdradzie

żeśmy je polubili . . .

Oj, ra-di, ra-di, oj,

dy-li, dy-li . . .

IV

Jarzębiaty kokot szedł na wesele,

a tu wiatr zacina deszczem.

Wypił se, nieborak, oj da, niewiele,

oj, dali-dali, oj, da jeszcze . . .

A jaskółka: fitu, fitu . . .

A turkawka: fiju, fiju!

Turkaweczko, niebożę,

nic ci już nie pomoże —

pójdziesz biedę klepać o kiju.

A tu jesień nadciągnie w ostrych koprach,

w kartoflanych dymach się rozwłóczy —

oj, da-da, dolo moja niedobra! —

siadzie w kucki, pod plucha zapłacze . . .



I już lament żurawianych kluczy

i nad stawem śpiew żałosny praczek.

A i cóż wam się stało tyj pory że

roztkliwił się w nieszpory gorzka

wódką podkuty kujawiaczek?

Oj, smyczek dudli na lipkowym pudle,

po srebrnych, po strunach . . .

Patrzyło się dziewczę, chylało nad źródłem

jak łuna.

Ile w lesie żurawin, tyle w niebie pawi,

malowanych na szkle.

Zbawiciel na krzyżu rudym próchnem krwawi

pod drewnianym daszkiem.

Tokuje cietrzew, zaraz chmury przetrze ten

jedwabny ręcznik.

I na kutym wozie gromowe powietrze

zadźwięczy.

Oj, dy-li, dy-li, wśród wyschniętych bylin,

do wtóru podkówek.

A parobcy przed karczmy krwawo się pobili o

łoński przednówek.

Tobie wieniec, a mnie duszne upalenie

i czarna zdrada.

Chodziła, błądziła, żeby nocne cienie

ugadać.

Oj, da, da-da, da-da-aaa . . .

V

Diabli wiedźmie rudy warkocz upletli,

księżyc brząka im cygańską miedzią.

Zmierzch przebiera grube struny basetli

żeby żwawiej było tańczyć niedźwiedziom;

pozaprószał łęgi zżęte mętlicą,

mgłą wyścielił drogę upiorzycom . . .

A ja w rdestach aż do pasa stoję,

leśnych szmerów się nie boję —

niech mnie porwą,

niech na bagna pochwycą!



Żeby ino nie padało na świętego Prokopa,

suchą stopą przemknę po sątopiach,

wesprę się olszynką, wyjdę na gołaźnie.

Wraz z kukułką i wiwilgą

bujne rosy do mnie przylgną —

i już w sercu raźniej.

Zaczaruj, znachorko, przy młynarskim stawie,

żeby było pawiem na nocnej zabawie;

żeby zatrzymała się przed namy

ta karyta ze szklanemy oknamy —

za toć piwska w karczmisku postawię.

Ja ci w usta chuchnę, ty na mnie popatrzysz,

przewiążemy wstążką czaple pióra na krzyż,

wezmę za rączuchnę i powiedę w świat.

Na zawieje czarne w tańcu cię zagarnę,

pod te skrzypki z lipki i ten dźwięczny klarnet,

oj, da-da-da,

pod ten nocny wiatr.

Oj, dy-dy-ry-dy . . .

Wyzwolimy się z bandoskiej bidy.

Będzie dość grosiwa na pozłótki,

na beczkę piwa,

na sadek wódki

i na kołacz weselnego pieczywa . . .

Znajdzie się i jajec kopa

na te gody

i para kuropatw,

by pan młody panny młodej

łacniej dopadł.

Oj, dy-dy, ry-dy . . .

VI

Tak słowo pragnie wrosnąć w glebę,

gdy pod chmurami wiatru łomot

i rym wzburzonym pachnie niebem

i dudni ku wezbranym gromom;

a w kuźniach słychać kos powstańczych kucie,

tchu coraz krócej zadyszanej nucie

i pastusza zwrotka

na rozstaju przy krzyżu napotka

ścierpły płacz i żałobne przeczucie.



Po gołoborzach, łysogórach,

po grzaskach młakach i orawach . . .

Ptak rdzawa rosę strząsa z pióra

i w trawie krew tak samo rdzawa.

Noc przeciera się spłoszonych koni tupotem,

wstają zorze — skrwawione czy złote? —

i równina stubarwna

na wzdętych unosi garbach

ku rebelii podaną hołotę.

Noc w warkocze zaplata turkusy,

księżyc szasta się,

diablatko, Miemiec kusy,

skrzypi w wozie dębowa rozwórka.

Teraz, wietrze, z pogorzeli doganiaj —

dobrze-ś spił się, gęba spuchła, jak bania,

Dogoniłeś

i już godna z nas czwórka.

W prawej mocno wyprężone lejce,

w lewej strzelba i proch na tulejce,

uszy nastaw, w mroku pilnie wypatruj.

Pędzi wóz, podskakuje na grobach,

w Świętej Trójce Jedyna Osoba

z nocy rodzi się

i z księżyca i z wiatru.

A dowiozę Ja, konie siędną na zadach,

dom spalony pustką okien zagada,

zakołują nad głową nietoperze.

Studnia wyschła, stare lipy ścięte,

stratowane ogrody tętentem . . .

Ze snu ocknę się i raz

jeszcze uwierzę.

VII

Na gorzkim dymem wzdętych kartofliskach,

na partyzanckich ścieżkach, tropach, z roztartej

mięty, z nocnych błyskań

powstaje szorstwa, zachrypnięta nuta.

Wam sandał dźwięcznej mowy

taneczna brała stopa,

a nam w juchtowych



walić butach.

Od blizn i gruzłów zesztywniałą dłonią

tulisz nabrzmiałe pobojowisk usta.

Zgniłym chochołom, widmom i turoniom

żałośliwie wtórujesz, przygrywasz . . .

Mdleją ręce skrzypkowi, lecz

nie ustał:

„Oj, da-da-da,

dola nieszczęśliwa” . . .

Jak wysławiać się z nożem u krtani?

Jak nasz śpiew ... jak uchronić od kul go?

Jak śpiewają własną krwią pijani,

kiedy w gardle skowyt i bulgot?

Jak przeliczyć nam listki koniczyn:

czy urodzaj wróżą czy też pomór?

Popiół, wodą zalany syczy

na sczerniałych fundamentach domu?

Nie pomogą czarodziejskie gusła,

plusła w rzece, popłynęła z falą.

Tylko tlące paździerze i powrósła

w noc rozrzucać . . .

Może świat podpalą!

I dlatego z tych nut, z tych zawodzeń

ciągle chłepcesz zły, zielony wywar,

gdy nasz wiek

żołnierzem, co na drodze,

trup,

do rozoranej ziemi przywarł.

VIII

Albo w ogień się rzuć, albo śpiewki ci snuć

o tych polach, co nad ranem bez ciebie zakwitną.

Zgrzebne płótno utkane, a znów trzeba pruć

i nie można ni przerwać, ni wytchnąć.

Z ślimaczących się lat i zawodów i zdrad

pieśń, jak struga błotnista, co nigdy nie wsiąka.

Każde słowo to echo: daleki twój ślad

na rozłąkach borowych, na łąkach.

Czy to sen, czy to grzech, że już nawet do trzech



nie potrafisz po ciemku na palicach doliczyć . . .?

Niech odemkną mu noc, zanim zmarniał i zdechł —

pies bezdomny, co na progu skowyczy.

Obcy w izbę się wdarł, — pełną zwidów i mar, —

rozdrapują nam diabli puściznę ojcowską.

Tylko krzyżem odżegnasz czarnoksięski zły czar,

tylko świeca z święconego wosku.

Tylko z pieśni się ucz, jak odzyskać masz klucz

do powrotu i sławy, do godnego nazwiska.

Z niej łaskawy w pustyni przewodnik, a prócz

tej nadziei, jeno w chmurach się błyska.

Z krwi i łez jeszcze czarny natrząsa się bies.

Wyjdź z modlitwą kusemu naprzeciw i powiedz:

„Z wszystkich bitew i klęsk chleba został nam kęs -

ostrzem słowa przekrojony razowiec”.

                                     *

A ilekroć nad tym pieśni czarnym glonem

skroń obieżyświata się pochyli,

zawsze przy nim niebo rozgwieżdżone

zakołuje kolęda Wigilii.

Oj-radi, ra-di, oj, dy-

li, dy-li ...

IX 

Ostre słowa  t-a-r-n-o-g-r-ó-d  i  b-i-ł-g-o-r-a-j,

szumią rzeczne wiry  z-a-m-o-ś-c-i-e-m.

Wczoraj było za wcześnie, dzisiaj znowu pora,

to mnie w goście na trześnie zaproście.

Wiatr se grzywę potargał,

zaraz smyczkiem błyskawicy zagra,

przedtem struny napina jedwabne.

Siedzę w kucki przy kamieni polnych pryzmie

ja — kamieniarz w niewdzięcznej polszczyźnie,

głaz wybiorę, przymierzę i dziabnę.

Ku ostrym iskrom i odpryskom

kudłaty pies spogląda bystro,

echo w dolinie długo wtórzy.

A zanim dniówkę młot oddźwięczy,

mokra olszynka mostem tęczy

złączy się z niebem.



Już po burzy.

I tak szorstki kamień po kolei się wysłowi

ku dudniącej głębinie cembrowin,

ku twardziźnie trwałych podwalin.

Noc zarzuca srebrny sierp na ramię,

gwiazdozbiory rozżarza . . .

Kres doczesnej pracy kamieniarza.

Więc przeżegna się.

I Boga pochwali.

X

I tak dzień ku mrocznym borom się pochyla,

jeszcze zmierzch łaskawie się przeciągnie.

Ciężko stąpa przedwieczorna chwila,

niosąc zwrotek przepełnione stągwie.

Gdy zbliżają się żałobni posłowie

i gdy oko od ziemi oderwać się wzbrania,

sama w szorstkiej układa się mowie

zgrzebnym słowem utkana litania.

Matko nasza, Mater Polonia,

tylko krew przynosimy Ci w dłoniach.

Stabat Mater, tylko słowa skrzydlate

przelatują nieprzytulnym, złym światem.

Ale kiedy nad niezdarnym poematem

cień dalekiej matki ręce kładzie,

Ty, Panienko Prześliczna,

w tych pieśniach i kantyczkach

zejdź w aniołów

siedmioskrzydłej gromadzie!

Kiedy pieśń tylko skarga i lamentem,

Wy ku wargom naszym

zejdźcie, Matki święte!

Panno Srebrna, co w Jasnej świecisz Ostrobramie,

tyś spragnionemu źródło, a kalece ramię

pomocne; coś stopami wsparła się o księżyc,

poradź nam jako mamy w Twe imię zwyciężyć,

a nikt z nas

w trudnej chwili Twej radzie nie skłamie.

Któraś w płaszcz swój zbierała heretyków kule,

dwakroć mieczami cięta, greczyńska Madonno!

Jak Ty Dzieciątko złote bierzesz w ręce czule,



tak jak zbieram te słowa i, by wrogom nie ulec,

ogradzam się dokoła

ich armią tysiackonną.

Mroczne morze burzą nabrzmiewa,

wiosła gubią się, strzaskany rubel . . .

Panno Święta z kaszubskiego Swarzewa!

Gdyśmy dziś na piorunowych słotach,

bądź rybaczka troskliwa i wywiedź nas cudem,

srebrna siecią mocno omotaj!

Groźne chmury nad górami płyną,

napęczniałe ulewą i błyskaniem.

Przenajświętsza Ludźmierska Gaździno,

tęczą wyjdź ponad hale i granie,

niechaj każdy z nas, prostując się, wstanie

kłam zadawać

swoim grzechom i winom.

Umęczona Panno Jazłowiecka,

coś przez wieki na rycerskich szablach

królowała . . . Otośmy jak sieczka,

rozrzucona złym wichrem po obcych dziedzinach.

Zagaszono ognisko Abla,

prosto w niebo bije dym Kaina.

Bizantyjska Matko Poczajowska,

panująca nad zielonym Wołyniem!

Krwawym nurtem Styr przez bagna płynie,

chan tatarski rozparł się w Twych wioskach . . .

Którzy wspólną niedolą pojednani,

za nich módl się, Matko Święta,

za nich . . .

Niech nie zmilknie w Twym sercu ich troska!

Matka Boska od puszczańskich Gidel,

z polskich piachów wyorana pługiem!

Zejdźcie wszystkie ze świętych malowideł,

z Śląskich Piekar, z Kochawiny, z Kodnia . . .

Bądźcie ziemi, spowitej we mgły i szarugę,

jako z gwiazd gorejąca pochodnia.

A nam, rozbitkom wśród fal oceanu,

Stella Maris,

rządź i kapitanuj!

XI 



Póki co, wybierz miejsce na wzgórzu, za miastem,

gdzie źródła lodowate a zarośla krzaczaste,

pod tym niebem wysokim — oj-da, du-du . . . !

dom szeroki a rozległy buduj.

Kamień chlebem

ci, a glina za omastę.

Żeby kubki i misy zadźwięczały rade,

będzie ogród, opleciony winogradem,

pełen kopru, konopi i warzyw.

Ścieżki piachem wysypie się płowym,

przybijemy na progu dwie podkowy,

a pogoda co dnia się wydarzy.

W samym środku posadzimy słonecznik,

niech obraca się za słońcem do wieczora.

XII

To nie sztuka przemyślna a chytra,

lecz pachnąca, ogrodnicza, jak zielnik.

W sytnej lipie rzezany architraw

i strumienia pobrzękliwa cytra,

nad nią chylą się bratowie śmiertelni.

I cwałuje, tętni za rytmem rytm,

tysiącbarwną banderią, watahą petyhorską . . .

Ku twym ustom,

by poemat w nich kwitł,

tłustość roli i ściernisk szorstkość.

Zwinnym czółnem przeprawiać się za łatwo,

wypuścimy się na rzekę tratwą.

Czarny kowal na jedno oko ślepy

dwucalowe bretnale i zaczepy

w pszczołach iskier brzęczących kul.

Między niego i cieśle pół na pół

podzielona chwała budownicza.

Za to ciężkie dukaty na ławie wyliczaj,

miodu garncem do obu przepijaj.

Śliski len na rękach się zwija,

choć nie jedwab, a jedwabny dotyk.

Kołowrotek ciągnie nitkę szarą,

pracowicie rośnie z dźwięcznych zwrotek

w glinie cegieł wklinowany gotyk,

w szum sosnowy wkołysany barok.



Teraz czwórkę mierzynów zakładaj,

pojedziemy, panie bracie, na sejm,

po myśliwskich, przyprószonych śladach.

Biały modrzew na zakręcie dymi,

szumią w śniegu ufne źdźbła ozimin,

aż po polach przelatuje mrowie

i znowu ciepłem wzbiera ścierpła rola.

Baranicę ze łba zdejm,

szorstkiej mowie

pokłoń się do kolan!

XIII

Tętnimy w noc i w mroźny oddech zimy.

Z czarnymi smołami gwarny wiatr się niesie,

na strzechach kładą się wieczorne dymy,

hukają echa w Czarnolesie.

Wśród leszczyn sarna niknie i trzeszczy suchy

spod racic chrust. Kłusownik potajemnie

skrada się gęstwa. Skrzydła zawieruchy

i na dnie bija zimne źródła w Niemnie.

Zaklęta lira woła pod kurhanem,

koń zrywa pęta i w tumanach niknie.

Zdyszane łąki świętojańskim sianem

wolno spływają ku błękitnej Ikwie.

Chłodem od Wisły pociąga wśród jedlin,

ligawka do snu kołysze sierotę,

Anieli psotni jabłonkę obsiedli

trząsą i złotniki zbiera jabłka złote.

Pod rozwleczoną w plusze niepogodą

żurawie znowu gonią ku wyrajom.

Zgniłe chochoły w korowód się wiodą

i zaglądają do okien i grają.

W chrośniaku malinowym brzęczy lipcem,

słoneczne skrzypce w kształt tęczy na ścianie.

Skarży się dusza, gdy ciało w rozsypce,

że dla niej zawsze snów niedoczekanie.

Czerwony księżyc o rżyska zawadza,

w oddali błyska . . . Jak cięży równina



śmiertelnym oczom!

Snów przygłucha władza:

zderza się okręt i wybucha mina.

Noc wiekuista opada jak sadza

ku lśniącym dachom Lublina.

XIV

Na gruszach gniazda bocianie,

uważna ręka podnosi kruszynę chleba;

od stajni na sztywnych nogach kosmaty źrebak,

studni skrzyp i pijany w karczmie taniec . . .

U okna widm północne kołatanie

kraj daleki przybliża.

Samotne kroki na bruku Paryża:

— Tęskno mi, Panie . . .

Skry pochodni u zbrojnych kolan

do podnóża ostatnich szubienic.

Ileż czasu jeszcze w pustkę wołać,

gdy się żywi zamieniają w orszak cieni?!

Zwiędłe wieńce laurowej zieleni,

trzeci kur w gęstym mroku nie piał,

tylko dym wytężone źrenice oślepia,

płomień w koni kaukaskich grzywach

i w płomieniu dogorywa

porąbany na polana fortepian.

Zleci krzyż i śniegiem się rozsypie,

na klawiszach bezsilna ręka.

Kiedy struna za struna pęka,

huczy śpiewka sybirska na stypie.

A on z prochu otrząsa obuwie,

wchodzi w harfę, jak w bramę, i mówi:

„Jeszcze przejdę po zmierzchających ścieżkach,

wiatr spod stóp mi się porwie,

słupem światła na progu się położę" . . .

Cyprian Norwid

zamieszkał na

Taborze!

XV

Szorstkość twych dłoni pochwalam,



ojczysta mowa!

Łódź, uwiązana przy portowych palach,

przywołuje do podróży na nowo.

Maszt sosnowy, wyrąbany w polskim lesie,

żagiel nam nad głowami jak szablę zaniesie,

ciężki, napęczniały solą morską . . .

Wiejcie wichry, jeszcze was przerobimy

na kadencje, na rytmy i rymy,

przerobimy

na dźwięczna szorstkość.

Chłoszcza fale i brzeg się odsunął,

już płyniemy ku piorunom i łunom,

ku bajecznej Golkondzie . . .

Oczekuje nas na tajemniczym lądzie

Złote Runo.

Spłyń, bogini, ku żeglarskim wargom,

szepnij, gniewna, zamysł zuchwały!

Przeprowadzić pragnę nasz Argos

przez podwodne mielizny i skały.

Nie zalepiajcie mi uszu woskiem,

nie przysypujcie trumny żwirem.

Sam się chce wywyższyć ponad moja troskę,

ponad śpiew przemądrzałych Syren.

Wyjdą na nas pogańscy złośnicy:

Amalekici na bojowych wielbłądach.

W puszczach czają się zwierzowie dzicy,

smocze zęby rosną w mrocznej kniei.

Korab burta brzeg kamienny uchwycił,

wysiadajmy — jeszcze czas,

jeszcze czas, aby ufnie spoglądać

w ciemne oczy Medei.

XVI

Mowo, ojczyzna nasza, na wieczność nam pościel!

Tyś jest jak maszt okrętu i sztandar na maszcie.

W sztandar zawiniętego na barkach unoście,

morskim głębiom bez lęku przekażcie.

Czujna fala powróci nas, którzyśmy uszli,

powróci nasze usta, snem zakneblowane,

by w czarnej ziemi, w łonie śpiewającej muszli

znów kiełkowały szorskim słowem.





Ponad łąkami zmierzchy zapadały sine

i woń rozkwitających lip ...

Wezbrana wiosna dusił się Sławinek.

koń niewidoczny przy dyszlu zaparskał,

leniwy chłopski głos i wozu skrzyp

i ciepły kurz i z karczmy pieśń pijana . . .

I gwiazdy stały co noc nad Lublinem

i Lublin w gwiazdach

brodził po kolana.

A my brodziliśmy we snach

i dudnił w słowach głuchy grzmot rebelii.

Kto raz w źrenice trwogi spojrzeć się ośmieli,

kto raz poczuje w ustach gorzki piach

zwalonej wiary . . .

Kiedyśmy się wzięli

za młode ręce, aby iść na przełaj,

bezgłowa Nike znowu lot podjęła

w groźnym proteście późnych wnuków

i czyny zbyt pośpiesznie, zbyt gorączkowe

dzieła sięgnęły bruku.

Czas się opóźniał. Serca biły szybciej.

Już brakowało nam tchu i powietrza.

Więźniowie w miasta kamiennego krypcie

ku nie zrodzonym jeszcze biegliśmy cegielniom

bić szyby okien, rozwalać na przestrzał

i dłonią zgarniać wapno lat

jak szorstką kielnią.

To o polską rewolucję szła rzecz.

Twarda sprawa chłopsko-robotnicza.

Ale taki nasz zawzięty obyczaj

że w pochodzie oglądając się wstecz,

nie śpiewało się na obcą nutę,

nie deptało się zbłoconym chamskim butem

uśpionego w jaśminach cmentarza . . .

Bo co drugi grób nam się rozżarzał

krwią poległych w służbie Niepodległej,

bo wolały prochy krwawych bitew . . .



Więc z ojczystej gliny młode cegły

chciał wypalać zbuntowany architekt.

Aby przedłużyć renesans i barok

o twarde dłonie czerwonych murarzy.

Aby co bandos bezdomny wymarzył

spełnieniem stało się a nie ofiarą.

By w rozjarzonej ponad miastem łunie

spłonęła nędza

— jak bez ognia zmóc ją?! —

I teraz, młody, w drżących rękach unieś

tę pieśń, ten hymn

przed polską rewolucją!

Gdy się w knajpie zbiorą marzyciele,

myśl namiętna, za nią mowa krewka —

i po którejś tam szklance, ni mało, ni wiele,

zakołuje rebeliancka przyśpiewka:

„ ... Na skroniach łąk zziajanych

Bystrzycy chłodny bandaż.

Na ratuszowej wieży rozwiany

czerwony sztandar.

„Z Piasków, z Kośminka, z Bronowic

pochodem ruszymy razem.

Przeciw czarnemu ludowi

chodź, burżuazo!

Odwali kamień ksiądz Piotr Sciegienny,

co śnił, obejrzy na jawie.

Tym, którzy w walce niezmienni,

pobłogosławi.

„Żwawiej wapno wymieszaj w kuble,

rusztowania wznoś jak najprościej!

Zbudujemy na nowo nasz Lublin —

miasto wolności!".

Tak nam było, tak się nam przyśniło: —

sen o polskim, powszednim chlebie,

gdy ojczyzna znaczyłoby miłość,

a żyć w kraju piękniej niż w niebie.

Szło się później zaułkiem znajomym,

deszcz raz po raz z rannej chmury bryźnie…

I wznosiły się w marzeniu szklane domy



na Wieniawie,

na Kalinowszczyźnie.

Pachnie chlebem rozczynionym z piekarń,

pachnie sianem w Czechowicza wierszach.

Żaden pies na przechodnia nie zaszczeka,

gęsty dym ... z kasztanów czy z kadzielnic?

Z buntem plącze się miłość najpierwsza,

matki łzy, gorzki opar pijatyk . . .

Wiatr lubelski na ustach śmiertelnych,

jak ostatni wijatyk.

Lew na łapach kamiennych wsparł się,

starty zegar wydzwania północ,

każde drzewo na nogach się słania,

kołyszącej się dorożki czółno . . .

Z ócz nie zgarniesz tamtego miłowania,

nie odgrodzisz się trumnami lat.

I zaprasza się znowu

wracający z gwiaździstego połowu,

ogrodowy, sławinkowski wiatr.

Żeby jeszcze do wiosny dożyć,

pojedziemy kajakiem do Zemborzyc,

będziem wiosłem odgarniać kaczeńce.

Niech w kościele murowanym, malowanym

znów zahuczą na Creator organy,

kiedy staniesz pod wieńcem.

Jakże mogła do nas trafić zła wojna,

jeśli tamta ulica

Spokojna

nazywała się?

Jakżeś odszedł, nie wrócił i zamilkł,

jeśli siwa matka co dnia

łzami

zalewa się?

Nie zaczynaj znowu, nie zaczynaj,

nie pochylaj się nad szklanka wina,

skroń bezsenny do poduszki przytul.

Niech na zawsze rozwieje się widmo Lublina

na ulicach

śpiącego Madrytu.



Coraz rośnie bolesny rachunek.

Pojawiają się twarze zatarte, niejasne,

błyskawica przelatuje z deszczu na deszcz,

jak ze struny na strunę...

...oczy przetrę, zbudzę się, znów zasnę...

Miasto wraca w wojenną zagładę,

syczy piasek pod stygnącym piorunem,

wchodzę w lunę, w ulice od ognia za ciasne,

biegnąc, stopą poznaję ślad za śladem,

okręcam się gorących popiołów całunem,

nim potknę się we śnie o śmierć mą własną

i runę.

Przepływają sny zbiegane, rącze,

odzyskują formy wypukłe.

Mroczne lustro na kawałki roztłukłem,

już się spod ich władzy nie wypłaczę;

podnoszę z ziemi najmniejszy nawet kawałek

odgaduję w każdym dzieje skamieniałe,

wszystkie zamiary zuchwałe,

przetrawione do szczętu ogniem,

tak wiele co zmarnowałem,

tak żałosną garsteczkę osiągnięć.

Huczy, dudni na bruku lubelskim mój śpiew:

“...swoją młodość tragiczną i męską

za pas zatknąwszy jak nagan, wiemy jedno:

na naszych klęskach   

znajdzie zgubę miażdżący nas świat!”

(Takeś z własną ojczyzna się zmagał,

taka była nierozumna odwaga,

żeś nie umiał przekroczyć zwycięsko

barykady piętrzących się lat).

A tu ojczyźniany dzień, powszedni,

słotny na oślizgłych brukach się ślimaczy.

Wilkiem łypią oczy bezrobotnych,

wzbiera z piwnic rebeliancki zaczyn.

Gdy napłynie szary tłum przed starostwo,

gdy pod gradem kamieni szyby jękną,

trzeba wtedy głowę trzymać prosto

wpatrzonemu w rewolucji piękno.

Błysk przeleci po schylonych lufach

- tak przed laty bywało z obcym wojskiem.

Teraz jeszcze mocniej trza zaufać,



jeszcze twardziej zaciąć drżące usta...

Czy od kuli kozackiej, czy od swojskiej

jednakowo krew do gardła chlusta.

Nasz sztandar płynie ponad trony,

nad miastem płyną robotnicze trumny,

a kolor każdej jest czerwony,

i wpośród ulic wyludnionych wybija werbel

pogrzeb dumny.

Stare groby na alarm huczą -

któż ucieszy się

tą zabawą bratobójczą?

Byle ramion nie zabrakło ku czynom,

miód i mleko przez piachy nędzarskie popłyną!

Więcej myśli jasnej, więcej hartu:

Wstanie Zamość, Krasnystaw, Lubartów!

Tańczy miastem fala rozhuśtana:

- Dzielić morgi! Fabryki dla nas!

Wykuj sobie przyszłość, wykuj,

tam już w górze, na patyku

kapie soczkiem marksistowski ananas!

To nie ludzkie nieszczęście. Dziejowa konieczność!

Mielą żarna historii serca na otręby.

Rozczyń mleczkiem teorii udrękę odwieczną,

walką klas polakieruj i wkładaj do gęby.

A gdy zwątpisz na chwilę, uczony dialektyk

wytknie, żeś padł ofiarą społecznych obciążeń,

skalpel wbije do mózgu, zaliczy do sekty

i tabliczkę z wyrokiem na szyję uwiąże.

Uciekajmy na wiatr od wyroków i anatem,

 na ten, wiatr, aby winy nam zmazał.

Ukręconym z piachu batem

będziem gonić głupiego Pegaza.

Idzie droga na stary Markuszów,   

przez Puławy zakręca na Kazmierz.

Wrzaski kawek i kruków puszcza mimo uszu,

odpowiada moim stopom wyraźnie:

- ucz się, głupi, ucz,   

jak trawa na pastwiskach rośnie,

jak się sójki i dzięcioły przedrzeźniają o wiośnie,

na zagaję i orawy zbaczaj,   



boczkiem z miasta na wieś się wytaczaj,

tam ci będzie młodziej i radośniej!

Potrąciłem o topole i lipy,

w nadwiślańskie zabrnąłem spichrze.

Do połowym jeszcze wiatru nie wypił,

a już noc do mnie śmieje się chytrze:

- widzisz, głupi,

jak cię uchlał ten trunek!

Toż cię weźmie policyjny posterunek!

biegaj cwałem na łąki zziajane

świętojańskim wykpiwać się sianem,

leć na gwiazdy jako ćmy na lunę!

Poparzyła mi wargi jak wrzątek,   

jakbym brnął po szyję w pokrzywie.

Napatoczył się przydrożny świątek,

ciemną głową pokiwał żałośliwie;

nawojujesz się, chłopcze, do syta, a juści!

Puszczą cię w świat z torbami przemądrzy oszuka!

Wróć do domu wydeptanym śladem,

byś przed wichrem i gradem

mocniej w ziemię korzenie zapuścił.

I usiadłem nad Wisłą jak nad Babilonem -

stopy pokrwawione, skrzypki potłuczone...

Oj, da-dana, da-głupi;

koprowinę za dukaty żeś kupił,

teraz waruj z podkulonym ogonem!

Księżyc w chmurach toporem się zaciął,

drzewa gwarnym obstępują kołem.

Przepływają widziadła niegdysiejszych przyjaciół,

 oglądają się, czy na nich zawołam.

Lecą liście z kasztanów, umierać im gorzko,

gwiazdy są nad Niecałą,

gwiazdy nad Radziwiłłowską -

śpiewka skrzypek urasta w żałość,

w balladę z tamtej strony, w wiatr,

co blizny z dnia na dzień zaleczą..:

Błyskawica miecza na schylonych szyjach .

i przez gwar żywiołów się przebija   

rzewna nuta człowiecza.

Oj, skrzypki, skrzypki z samorodnej



oj, struny srebrnopłynne!

Nie wyplątać się wam z nocnej matni!

Dzień wojenny wstanie nad Lublinem

i dla skrzypka wstanie dzień ostatni.

Jedna śmierć spada siarką i ogniem

druga - dymem krematoriów ziejąc...

Ileż ciosów, upokorzeń i potknięć,

zanim popiół twój w czarną ziemię zasieją!

Zgrzebny pasiak, chodaki drewniane,

w strutych chmurach stoi Majdanek -

śmiertelne pole.

Pieśń na ustach jak cykuta piecze,

kiedy padasz - nie grotem, nie mieczem —

ugodzony wprost w serce fenolem.

I tak widmo za widmem spotykam

głos każdego żmudnie przypominam.

Grzebię dłonią w spróchniałych ruinach,

w snach się szarpię -   

dzikie zwierzę we wnykach.

Wichrem wieje podziemna muzyka,

rozniesione gorzkim dymem ognisko.

Jak i ja szukałeś słowa, które zbawia,   

teraz, w noc odchodząc, mnie pozdrawiasz,

szubienicę pozdrawiasz oświęcimską.

Biją tętna w skroniach - młoty w kuźni -

idą tłumem, w las mroczny, wykrot po wykrocie:

Ni jednego słowa nie rozróżnisz

z ust zaszpuntowanych kneblem trocin.

Zimna lufa na karku, w mózgu wybuch,

lecą w głąb bezdennego szybu,

nie wstrzymają ich dłonie skrępowane

ani stopy w dyby pojmane,

dziś ich widzę, jak widziałem przed laty.

To najwyższym nad ziemią kurhanem

płynie w niebo poderwany Katyń.

Przyjaciołom pomordowanym,

przyjaciołom zakutym w kajdany

jakież słowa ma żyjący przekazać?

Ciągle błądzę ulicami Lublina,

na grobowcach kolana zginam -



krtań z ołowiu mam, a usta z żelaza.

Jesień pełna zaklęć i wzdychań,

biją dymy z porudziałych ściernisk

i te słowa ze srebra i czerni,

dłoń bezbronna, która mroki odpycha,

Przez was, śmierci męczeńskiej wierni,

padną w gruzach mury Jerycha.

Wchodzę w mrok zapleśniały starych ulic,

archeolog przeddziejowych czasów.   

Noc rozkłada ramiona jakby chciała utulić

zwiędłe światła martwego szabasu.   

Dłoń wyciągam, długo szukam:

- gdzie kirkut?

Oczy ślepią kłęby chmur kosmatych...

Wzgórze kurczy się   

jak chasyd na nędzarskim wyrku

pod wzniesioną prawicą zatraty.

Tu, gdziem wszystkie kamienie przed wiekiem wydeptał

cień zbrodniarza w każdej bramie się czai   

i jęk plącze się w przedświtu szeptach:

- Och, Sabaoth, Sabaoth Elohaim!

Szumi wiatr, w ostrzejszą wrasta nutę,

na gałęziach samobójczo się wiesza.

Niebo w burzy nad rozbitym kirkutem -

rozszlochana, zrozpaczona rzesza.

Rozdarto świętą ziemię aż do samych trzewi,

aż do głębi.   

Potrzaskano kamienne serca lwów i gołębi.

Na nic bunt i lament się przydał,

łaski u Jehowy nie wykołatał.

Nie ostała się, nie ostała się proca Dawida

wobec złości silnego Goliata.

Nie wstał mściwy Rabbi z siedmioma synami,

buchnął krzyk mordowanych i zamilkł.

Teraz wracam, proch grobowców stopami gniotę,

staję, oglądam się

za cmentarzem, za Jeszybothem,

biegnę Rynkiem, Podzamczem, Lubartowską,



krew do ust i oczu się klei

Nie ma ich, wyszli z swoją śmiercią i troskom

w krematoriów dym,

ku Judei.

Którzyście mi nie skąpili przyjaźni,

których wraz ze mną widok świata drażnił,

 szlachetni buntem i gniewem rozumni;

którzyście z getta, znad stronic Talmudu

rwali się w górę i czekali cudu

na krwawej ziemi, tej krążącej trumnie;

których jedynie z daleka pozdrowić

mogłem, gdy zguba ku Izraelowi

szła w huku butów i w kolczastych drutach,

cóż wam w ostatniej godzinie zostało,

jeżeli nie dumnej rozpaczy zuchwałość,

krzykiem z wnętrzności na wieki wypruta?!

W nikczemnym wieku, co puszcza na przetarg

i krew, i wolność, bezsilny poeta

kogo powstrzyma wizją takich zgonów?

Jakim przerazić słowem czy melodią?

Tylko w popiele nam siadać i podjąć

“El mole rachmim”

nad grobem milionów.

W sen zapadają się widma. Nim słońce

wstanie na niebie pogodnym Madrytu,

zbudzę się, okno otworzę szeroko -   

nic - tylko z dala czyimś szybkim krokom

echo wtóruje...

I wciąż nie ma świtu.

Fałszerz i kłamca powie, że kto uszedł

z ziemi ojczystej, usycha jak drzewo

wyrwane z gruntu... Jak liść w zawierusze

pędzony, nigdy gałęzi nie chwyci,

zawsze poddany niechętnym powiewom,

zwiędnie, pług obcy zgniliznę przeorze...

Gdyby znaleźli się tacy wróżbici,

którzy by wówczas, przed laty dwudziestu

przepowiedzieli, że czas ostrym nożem



rozetnie życie i rzuci daleko   

nie przystające do siebie połowy;

że z tamtych brzezin, z rdzewiejących rdestów,

z tak muskularnych nad stalową rzeką

zostanie garstka spopielonej mowy...

I zabronione mi będzie na jawie

słuchać lubelskich cmentarnych słowików,

wyciągać czule ramiona na trawie,

wraz z którą rosłem...

Ale jeszcze zdławię ten krzyk

i wyjdę za granicę krzyku.

Znam dobrze drogę, znam drogę powrotną,

 nie zastawioną doczesnym szlabanem.

Gdy wasze stopy niezdarne się potkną

i z gąb wypadną zęby połamane,

powrócę cieniem z mej dumnej diaspory

przez zarośnięte przeskakiwać tory,

w gwizd lokomotyw na znajomych stacjach...

W śpiewie słowików, w jaśminów paradzie

kąt na lubelskim cmentarzu się znajdzie,

a dla was

wieczna

przyjdzie emigracja!

Może tylko to jedno się policzy -

ten powrotny w snach conocnych zachwyt,

woń zroszona lubelskich koniczyn,

rozjarzone policzki łubinów...

Wiatr gorący do ramion znów się przypiął...

...to już tu, cicho schody zaskrzypią,

niewidzialne usta szepną:

- synu!

Widzę chłopca i kozę pstrokatą,

biegnie z pyszczkiem wyciągniętym ku marchwi.

W ulach brzęczy miodosytne lato,

siwy obłok srebrnym smyczkiem zaraz zatnie,

srebrne trzmiele rzucą się na sad,

w rozkrzyczaną, upalną matnię...

Miodne ule jeszcze mocniej zabrzęczą,

wyjdziemy z snów ku Twoim tęczom,

nimeś burzą na jawie na nas spadł.

Lecą gwiazdy - rozszarpane pawie -

świat kotłuje się, zatraca się w kurzawie



nieodwracalnych już lat.

Ach, od jakich modlitw, od jakich kantyczek

śpiewnych słów w tę godzinę pożyczę,

żeby doszły, żeby dotarły?

Odpuść grzech mój i wygładź winę,

daj, bym w oczach, na świat obcy umarłych,

tamte domy i drzewa... tamte chmury sine...

...niech uchwycę je, w stulone przyjmę ręce

i, padając, jak sztandarem się okręcę

ostatecznym widzeniem: Lublinem.

Lecą lata, płonące pociski,

rozhuśtały się cmentarne drzewa.

Znowu siadaj nad grobami przyjaciół i bliskich

proch zetlały w palcach przesiewać.

Bacz, coś zdziałał, co o sobie powiesz

ku zmierzchowi chylącym się dziejom,

gdy już jutro spóźnieni jak zawsze

proch twój

w palcach niechętnie przesieją.

Na chodnikach stóp dziecinnych tupot,

wróbli wrzask, by weselej śmiać się dzieciom.

Ku Wieniawy drewnianym chałupom

brzask jaskrawy

spadał mroczną zamiecią.

Weź go w dłonie, czułej struny nie zerwij,

zawiąż mocniej, na usta namotaj!

Tętni koń butany, skoczył w słońca czerwień,

już jest cały z purpury i złota.

Zaczesałem palce w krwawą grzywę,

przez tę krew i purpurę nie przebrnę.

...Łzawe oczy najładniejsze jeśli siwe,

najpiękniejsze włosy,

jeśli srebrne...

Srebrny deszcz w siwe oczy zacina,

srebrne trzmiele rzuciły się na sad,

trzęsie się srebrny deszcz na orzeszynach.

Znów się mroczna rozdziera kurtyna,

oszronionych gwiazd



siekący grad

Jakbym w nocy tej,

rozwleczonej na wyrocznych sądach

wysrebrzone dachy Lublina

znów oglądał

zza więziennych krat.

Otwórz tamto okno, bliżej drzewom podaj,

niech podejdą ku szybom i rynnom.

Była pełnia pełgająca na wodach,

wczesnych świtów niepowrotna uroda,

rześka dziwność dnia i nocy inność.

W nadbystrzyckich gajach naświstuje słowik,

ciepły opar z podoranych borowin,

mgła na łąkach kożuchem się rozwełnia.

Jest czerwcowa, świętojańska pełnia,

byś w niej usta obmył i uzdrowił.

W mrok semafor jak zielony motyl

zatrzepotał mi skrzydłem przyjaznym

to już blisko, to Motycz...   

Tyleż razy stad drogę znalazłem!

Już sapaniem zdyszanych lokomotyw,

już kasztanów wonią chmielną i gorzką,

już zadudnił most drewniany pod dorożką,

można jechać nie patrząc, na ślepo...

Przecwałowały konie,   

spod kopyt ostatnia iskra

tu się zatrzymasz, tu koniec,

tu twoja przystań...

Garść gorącego popiołu nad ziemi ojczystej polepą.

Połóż głowę znużoną, połóż

pod gwiazd

chłodniejszych trzepot.   

“Ręko wytrwała i groźna,

mieszająca glinę gwiazd w sinym kuble,

trójkącie nieustępliwy w niebieskiej wysokości!

W gorzkiej pomroce mgły,

nad bladymi łąkami

żarzy się senny Lublin -

miasto krzyczącej młodości”...



Niech odrodzi się ten rebeliancki krzyk

świecić w ślepia uzurpatorom!

Aby mówić nie odważył się nikt,

że się miasto poddało przemocy.

Groźne widma wczorajszych bojowników

niech się znowu pod ręce biorą,   

niech wychodzą w tym namiętnym krzyku .

naprzeciw nocy ,-

Niech na próchnie księdza Ściegiennego

buchnie płomień i świeci na wartach.

 Niech się zbiegną ku nowym szeregom

zapadnięte groby powstańców!

Dreszcz przeleci wśród zbudzonych kamienic,

i chorągiew kulami podarta

szare niebo krwią żaru mień i

i powieje na starym szańcu.

Niech się każdy kamień rozkrzyczy

pożarem polskiego buntu!

Niechaj hardy honor robotniczy

nieśmiertelnej zaświadczy ojczyźnie!

Wiosno lubelska, wybuchaj,

zdławione krtanie odszpuntuj!

Moskiewska, burżujska jucha

niech dzień odwetu użyźni!

Widmo wolności błądzi w ulicach i straszy.

Któryś zaufał przemocy, widmom nie ufaj!

Księżyc sztyletem spiskowca w gęstwę się zaszył;

każda uliczka spoziera w mroku jak lufa.

Któryś się podszył pod imię Proletariusza,

wstrzymaj się. trwożny, w pamięci uważnie zatnij;

Wicher się budzi, ziemię do trzewi porusza;

 na bój wychodzą żywioły, a bój to będzie ostatni!

Drzew różaniec przy białej katedrze,

naradzają się, o coś proszą, zamawiają...

Niechże szerzej ta noc się rozedrze,

niech podniosą się powieki ślepej śnicy!

Powracają moje słowa, potykają się,

ciężką noszą utrudzeni przemytnicy.

A mnie nie ma, ponoć nigdy nie było.



Tom nie ja w lubelski bruk łomotał,

to nie mnie wzywa stara tęsknota

i miłość...

Widma dawnych lat - towarzysze nieuchwytni!

Każdy z nas nielegalny przemytnik

i banita,   

Ocierajcie ślepia z nocnej drzemy,

 wyglądajcie, czy jeszcze nie świta.

Doniesiemy nasz przemyt, doniesiemy!

Przez mrok nocy chybotliwym czółnem...

...luli, luli... kołysanka tułacza..,

Nazwy ulic jak perły od starości pożółkłe

między dłońmi czułymi przetaczaj.

Pergaminu postrzępiony zwitek

przed oczami z szelestem się rozkręca.

Któż tam stoi pod białym portalem Wizytek,

kto wygląda zza kulis pustego teatru.

Płynie z żaglem snu drobna postać dziewczęca,

już wśród drzew,

już we mgle się rozwiewa...

Nie pozwólcie

bym tym snem aż do zgonu się zatruł,

uratujcie mnie,

lubelskie drzewa!

Ku odwiecznym lipom i kasztanom

na Lipowej, na Ogrodowej...

Jeśli kiedy niedołężnym trafię słowem   

w waszą gęstwę wiatrem rozhuśtana,

tamte czułe noce jeszcze raz przypomnijcie,

tamtym szumem skronie obejmijcie,

bym na zawsze

w waszym cieniu przystanął.

Po rozstajach snu, na pół ślepy, po omacku,

fiołkowym, cmentarnym zmierzchem...

Czarnym skrzydłem zrywających się gacków

bije we mnie letnia noc, nim pierzchnie;

deszcz o świcie polna drogę zakurzył,

strząsa płatki z krzaku dzikiej róży,

mąci rzeki przebudzoną powierzchnię.



Przez malignę, przez podstępne potrzaski

ile jeszcze razy dźwignę stopy?

Więc to ja znów przekradam się Ogrodem

mur przeskoczyć,   

gdy już brama zamknięta...?

Głucho zieją ulic okopy,

drwiąco patrzą żółte latarń oczy,

znów się w topiel starych snów zapadam,

słaniający się po wszystkich zakrętach,

po tych samych

niezgładzonych śladach.

Dzień nadejdzie - sny natrętne odrzucę,

na lubelski cmentarz powrócę,

wrosnę w groby, w krzewy malin, w jaśmin.

Niech wyręczą wtedy usta

uśmiechnięte i nieme

skowrończychy nad czarnoziemem:

- Jużeś tu,

więc uspokój się,

zaśnij!    .

Zaśnij... luli, luli... mój jedyny, synku,

ulżyj sobie,

popłacz jeszcze krzynkę!

Stoi krzyż próchniejący na Sławinku,

krwawa gwiazda krąży nad Sławinkiem.

Wygrzebuje się z lotnych piachów piosenka:

- A jak na wojaczkę go żegnała,

aż się brzoza liśćmi posypała.   

- A jak listu daremnie czekała,

aż na rzece woda poczerniała.

- A jak pieczęć na tym liście łamała,

aż się pod nią ziemia uginała.

Ugina się ziemia, ugina coraz mocniej;

podkłada się przyjaźnie tej wędrówce

nawołuje, bym przyszedł...

Zawsze chętna ku takiej usłudze,

w stronie swojskiej, nie cudzej

w nieprzespany sen ukołysze.

W lotny piach obróci się piosenka.

Błądzi cień po Europie, - odwieczny emigrant, -

rozgrzebuje popioły, w wątle iskry dmucha.

Na minionych, słotnych zawieruchach



tren żałobny za życia wygrał;

gubi się w gwarnym tłoku - a jest mu bezludnie;

słyszy: chmura za niebem dudni,

zapowiada się wśród gromów i błysków.

Oto los wyłączonego z dziejów,

opuszczonego na pobojowisku.

Ocknięty na dnie armatniego leju

zbiera się w sobie, szuka broni i ładunków.

Trafił na stopy trupa w gnijących onucach,

ropą dłonie ubabrał, a w zdławionych płucach

duszą wyziewy zatrutego trunku.

'

I krzyk, co razem z czarną krwią wyrzuca,

że go skreślono z rachunku.

Iskry z krzemienia lecą, lecz proch zamókł,

na pieśń karczemną hardą przerobiono nutę.

Pośród sprzedajnych klerków,

wśród handlarskich kramów

próżno potrząsać żołnierskim kikutem;

zanim burza przewieje po idących wiekach

i groby pobielane zetrze palec Boży,

trwaj w zaciekłej rebelii i ochryple szczekaj

jak pies

co na sztandarach się położył.

A oczom, którym dawno łez nie stało,

wciąż zwróconym ku goryczom i troskom,

znowu gwiazdy nad ulicą Niecałą,

nad Spokojną i Radziwiłowską,

i zegar z Bramy bije nad Madrytem,

i świtem widmo do okien zagląda

i żąda spłaty długu.

I znów ostre żądła

snów niespełnionych kłują – jadowite.

W ciągłej wędrówce wśród ruin i zwalisk

kto się doszuka, dosłucha i dalej

kroki na dzienne czuwanie wywiedzie?

Przed szumem nocy, przed mroczną zgryzotą

skronie skrzydłami mi przykryj i otocz,

ptaku wyroczny, mój wierny sąsiedzie!

Głucho wpatrzony w okna niewidome,

ślepnę jak one, a gniewny barometr

łudzi mnie, zmyśla i kłamie.



I żółć gryząca, i ocet na wargach, aż się nachyli

jutrznia-pielęgniarka, trzęsąc chorego za ramię.

- Wstawaj, - powiada, - nazbyt długo czekasz!

Nic tu nie wskóra najsprawniejszy lekarz,

przyczyn cierpienia nie wskaże.

Nie wydobrzejesz na takiej opiece.

Wyrzuć dryjakwie, nie zamawiaj recept,

krwawe pozdzieraj bandaże.

Znowu z wiatrami bądź w spółce i zmowie!

Patrz: przerażeni uciekli widzowie,

trzasnąwszy drzwiami od szatni...-

Weź ziemię w dłonie, przykładaj na rany,

idź,

z nocnych snów do reszty wyplątany,

gdzie bój cię czeka ostatni.
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