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W niniejszym zbiorku umieszezono poezje wybran" z ,.Kobzarza" niesmiPrtPlnego WiPszrza Ukrainy w przekladarh na ii:zyk polski poPtow wspol·
czesnyeh.
Przt"klady Sydora Tw..rdoehliba byly wydrukowanP w r. 1913 w wydaniu lwowskim jego
zbioru pod tytulPm: ,. Taras SzPwrz•mko. Wienze
wybranP.".
Pzt"klady Z. Wojnarowskiej umi .. 8.-ilo w 1920 r.
warszawskiP .. Swiatlo", a przPklady J. t.. ukazaly sii:
dopiPro w roku biP.i'lcym na 1zpalta.-h tutejszego
.. PrzymiP.rza
·co sii: tyczy przekladow B. lyranika, to, na
naez'l prosbi:, laskawii: przygotowano j" po raz
pierwszy do tego wydania, za eo mlodemu poeeie
wyraiamy tu najszezersz'l wdzii:cznosc.
Rowniei uwaiamy za mily obowi'lzek doiyc na
tym miejscu serdeezne podzii:kowanie p. Antoniemu
Lange za jego eenne wskazowki
uwagi przy ukla·
daniu niniejszego zbiorku.
11.

M. W.

.. Wozu•elyczu
Malych olych rabiw nimych!
]a na slorozi kolo jch
Poslau•lu S Io w o ".
T. S'zewczenko.

TARAS SZEWCZENKO .

Z ,,MODLITW".
I.
Cesarzy, krwawych szynka~zy
Zakuj, o Panie, w kajdany,
Zamknij w loch okratowany.
Ludziom pracy, Wszechmogqcy,
Na ich okradzionej ziemi
W spom6i: sify najwyi:szemi.
A tych, co sq w sercach czysci
Anieli T woi niech strzegq
W prostocie ich ode zf ego.
A mnie zwol, Boie, na ziemi
Prawdy umifowac ducha
I wiernego daj mi druha.

IV.
Zawistnym oczom tym,
Bogom i krolom ziem -

statkow dlugi sznur,
wszelkich skarbow zbior,
modlitewny chor Malenkim bogom tym!
R~kom, co ..:V pracy tkwiq
M6zgom , co myslq lsniq, Gleb~ lem ieszem ciqc,
Myslec, swiatloscici tchncic.
t.any dostale i:qc, R~kom, co w pracy tkwiq.

Pelnym milosci tchnien,
Serdecznych, cichych drgnien,
0, Stworco, w mocy T wej,
Blogi-e im chwile daj
Na swiecie tym, a raj
Na tamtym zdarzyc chciej!

wszystko

w swiecie nie nam
A bogom, krolom! Tam,
I statk6w dlugi sznur,
I wszelkich skarbow zbior ...
Moja luba ... a nam Nam sere czlowieczych wt6r!

KAUKAZ
(/ir

Jak11bo1ri J. Ba/main)

za g6rami gory. chmurami zaslane
Czarnq dola W7eszle. swiezq krwiq
[polane.
Z dawien rlawna orzel dreczy
Tam Prometeus7'.a,
Co dnia serce mu rozhiia
I zebra rozkrusza:
Choi" rozhije, nie wypije
Krwi. bijacej wiecznie;
Serc:e znow11 zmartwychwstaje,
Ln6w biie serclecznie.
Nie umiera pr;iwda nasza.
Nie umiera wola;
Nie wvorze na dnie morza
Chciw~ zbrodzien pola.
I nie ~kuje 7ywej rlu~zy,
Ni 7ywego slowa,
Nie pohanbi chwaly Bo7eJ.
Blu;lnierstw nie przechowa.
Alie nam do sporu z Tobq stawac,
Ali sqdzic to, co czynisz Ty,
/\Jam jeno plakac. ptakac, plakac
7

codnia chleb gorzkiemi hy
krwawym zlewac potem! Zgraict
Nad nami katy si~ znt;caict.
A prawda krwi<i pijana spi!
Kierly;f, kiedyz si~ ocuci"~
Kiedyz snem okolisz,
Bo/e, czolo Twe zmt;czone
I narn iyc zezwolisz?
My wierzymy T wojej mocy,
I Slowu zywemu:
Wstanie prawda, wolno~c wstanie,
I Tobie jednemu
Pokloni si~ lud daleki
Na wieki i wieki,
A tymczasem · plynci rzeki,
Krwi czerwonej rzeki!. .
La gorami gory, chmurami zaslane
Czarn4 dol<1 wzeszle. swiez<1 krwill
\po lane.
T oz My Naljmilosciwsi
tam,
Zchwytali wolnosc glodn<1. nagct
Karmim j4 szydem i zniewag(}!
A trupow pelne paszcze jam,
Straconych ogniem i i:elazem!
A lez? a krwi? Napoit bys
lmperatorow wszystkich razem,
Z dziecmi, z wnukami sk(lpac dzis
8

lch mogl bys we lzach wdow steranych,
W dziewcz~cych, w noc bezsennq
[lanych!
Matczynych zas gorcicych lez
I tych oicowskich, sfarych, krwawych-Nie rzeki -- morze poza kres!
Ogniste morze!. _ Stawa, slawa
Psiarzom 1 sforom gonczych rzesz
I milosciwyrn carom tez'
Slawa!
warn chwala, sine gory
W niebieskie_i otchlani,
I warn. o rycerze m~zni
I niezapomniani!
Walczcie przeto -- a zwalczyc1e!
Bog o was pami~ta;
z wami sila . .,, warn! wolnosc.
z wami prawda swit;"ta!
.,Czurek 1) i sakla')
skarh to twoj.
Nie darowany, nie i:ebrany;
Nikt ci~ nie porwie w aut') swoj
I nie zakuje ci~ w kajdany.
A u nas? 0, my iui: nie prosci:
Czytamy ksi~gi swych prorokow I od wi~ziennych p~t i okow
Do jasnej tronu wysokosci

.

czyrek - chleb, ") •akla oska u gorali kaukaskich.
1)

chalupa, ") au/g

W szyscy-smy w zlocie i
nago$ci.
U nas :si~ uczcie! Gdys nie kiep,
Poznasz po czemu sol i chleb ..
My chrzescijanie: w kai:dem siole
Cerkwie, obnfzy, nawet Bog!
Nas tylko sakla w oczy kole:
Czemui: jej sciany, dach i prog
Nie przez nas dane-~ C'emui: warn

Ow

czurek wasz nie rzucirn zwmnie,
lak temu psu? I czyscie nam
:Za st once pf acic nie powinni)
I tylko to! rvly nie poganie,
Mysmy rzetelni chrzescijanie:
Nie wiele trza nam! -Gdybyi: tak
Wy z nami blii:ej si~ poznali
T obyscie 'wiele skorzystali!
U nas przestrzeni starczy wszak:
Chocby ten Sybir nieprzejrzany 1
A turm? a ludu? jakiz cictg!
Od Finn a az po Mof dawiany
We wszelkiej mowie milczq wkrctgT ak bfogo im!.. Wi~c poznaj nas.
Tu biblii: swii:t<l czytac raczy
Zakonnik swi~ty i tlumaczy,
le car, co ongi swinie past
I zonki: druha wzictf ~o siebie.
Ubiwszy m~i:a,-teraz w niebie!
JU

Ot jacy w niebie pr7.yjm~ nas!
A tyzes ciemny, mily bracie,
Nie wycwicrnnys jest w dogmacie
Mv ci~ nauczym! U nas drz:••i.
Drzyj oraz daj
I zaraz w raj,
Choe ws?ystkich krewnych tutaj pchnii!
I czego7 my nie potrafimy?
Siejemy grykf;, ~wiat liC?ymy,
Francuza lajem; wyprzedajPm,
Lub przegrywamy w karty wzajem
Swych ludzi (trzeba:Z splacac cHug!),
Nie pogan,- chrzczonych, ale . slug
My nie Hiszpanie! Boze zbaw.
Bysmy kradzione kupic mieli.
Jak 7ydy te! My podlug praw!..
Podlug prawa apostola
Wy brata kochacie?
Marni, ne;dzni obludnicy
W niewinicitek szacie! .
Oto w bliznim miluiecie
Skore;, a nie dusz~.
\\ii~c lupicie wedlug prawa:
Corce na kozuszek,
B~kartowi na wypraw~,
lance na rupiecie,
Sobie na to. o czem wiedziec

Nie ma :Zona, dzieci~ .
Za kogo-s si~ ukrzy:Zowaf.
Chryste, Synu Bozy?
Za nas dobrych, czy 7a slowa
Prawosci, czy moze
Bysmy tobie unigali·~
Natosmy sii: zdali!
Kaplice, cerkwie i ikonv,
Swiecznikow szereg. mi;ry dym,
I oto przed obrazem twym
Bez przerwy nowe wciciz poklony
Za kradziez, wojrn;, i za krew:
By bratnici krew modz przelac-pTOSZq
A wraz pokrowiec Ci przynoszq,
Wykradzion z tlqcych domu drew.
Oswieceni-smy i chcemy
lnnych tez oswiecir,
Dia tej dziatwy slepej trzeba
.Slonce prawdy wzniPcic.
Wszystko damy, tylko chciejcie
Nam sii: ofiarowac:
Nauczymy kuc kajdany
I knuty rychtowac,
A tak:Ze lancuchy nosic.
Lub turmy murowac
Nauczymy, tylko ciajcie
Wziqc gorskie przestworza,

To ostatnie, bosmy wzi~li
I pola, i morza!
• ciebie pognali. m6j druhu jerlyny,
Jakubie m<>i mily! Nie dla Ukrainy.
Ale dla i~i kata przelewales krew,
I miat zes sit: opi<~. pragmen1om swym
[wbrew,
Moskiewsbi truciznC) 7. moskiewskiej teJ
jszklany!
0 druhu m6j, druhu ty niezapomniany!
Bywaj du<'hem w ziemi ukrainskich kras,
A mknij z kozakami tam ponad brzegami,
Na groby stepowe rozryte sp6jrz raz
I plaC7 z kozakami rlrobniutkiemi hami.
I mnie z tej niewoli czekaj w dobry czas,
A tymczasem- -dumy moje
I m6j b6l zalosny
Zasitj~ tu: niechaj z w1atrem
Naszych step6w rosnq .
Wiater cichy hen uniesie
Z ukrainskiej ziemi
'
Moie dumy az do ciebie;
Ty lzami bri'tniemi
Przyjmiesz, druhu m6j serdeczny.
Cicho je czytajqc,
I mogily, stepy, gory,
I mnie wspominajqc.
DlI:lJ

· • N.r.,
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panicze, gdybyscie zoczyli
Kraj, w kt6rym ucisk wlada zly,
Wi:dy byscie hymn6w nie tworzyli,
I pr6i:no Boga nie chwalili,
Posmiechem darz&c nasze lzy.
Ja nie wiem, czemu nazywai&
Chalup~ w boru cichym rajem.
Jam niegdys cierpial w chacie tej,
Tam i:ewne lzy mlodosci mej,
Najpierwsze lzy! Pytania wsiaj&:
Czy jest gdzie takie zlo i srom,
Coby min~lo chlopski dom?
A chat~ rajem nazywaj&!
Nie. ja nie mog~ nazwac rajem
Owej chalupy tam, pod gajem,
Nad siw& wod& z kraju wsie:
Matula tam powila mi~.
A spowijaj<}C mnie, spiewala,
T ~sknott; s~i& przelewala
W dzieci~cia dusz~; w 'owym gaju,
W tej biatej chacie, cudnym raju
Jam piekto ujrzaL Tam niewola,
Tam praca cit;zka, ci~zka dola:
I modlic sit; nie dai& nam!
\tlatusi~ moi& dobr& tam,
Tak mlod& jeszcze, do mogily
14

I

N~dza i praca ulozyfy;
Tam ojciec, placz~c z nami wraz,

(A my malency byli, goli)
Nie mogl jui: przeniesc czarnei doli.
Skonal na panskiem. \V ony czas
Porozlazilismy sit'; wkolo,
Nihy myszt';ta. Ja do szkoly
W od~ szkolarzom nosic tam;
Bracia w panszczyznie i:yli pono,
Poki im glow nie ogolono;
A siostry! Sioslry? Biada warn.
Golcibki wy sercleczne mojc'
Komuz waszego zycia plon?
Najemne, cudze wy, dziewoje,
W niewoli zblakn'! kos zawoje.
W niewoli spotka was i ?.:g<rn
A mnie tak straszno, kiedy wspomn~
Ow'l chalupt: z kraju wsi
T akie to w onym raju my
Sprawy tworzymy wiekopomne
Na swiGtej ziemi Twej! I coi:?!
My w raju pieklo wzniesli juz.
A w niebie taki:e go czekamy.
Z bracmi i:yjemy w zgodzie wszak
Bracmi plui:ymy krwawy szlak
I lzami ich go polewamy.
A moze... Sk~d:Ze wiedziec mamy ...
Lecz tak si~ zdaje, ii:es sam ...
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(Bo przecie, Boze, wbrew T wej woli.
W raju nie bylo by niedoli!)
A rnoze w tych' bl~kitach tam
Smiejesz si~ z naszych lez, Wszechwlady.
I walne z pany miewasz rady
Nad rzqdem swiata?! Bowiem patrz:
Tu gaj, zieleni(! lsniqcy traw.
A tam, z za gaju wyjrzy staw
Lustrzanyrn kr~giem srebrzystawym.
A kr~pe wierzby ponad stawem
Cichutko w falach omywai'l
Zielone wici .. Prawda, raj?
Lecz snadniej swe baczenie daj
A coz si~ dzieje w owym raju? .
Zwyczainie, radosc, chwaly spiew Tobie Swi~temu Jedynemu
Za dziela Twoje
Dlawi gniew ·Chwaly
nikomu i niczemu,
Lecz hy i hail.by b6l i krew,
Wszystkiemu ·- srom! Nie, nie! Swi~tego
Niemasz, ach, nic na ziemi tej!
Mnie si~ wydaje, ze sarnego
Ciebie lud przeklql w ze~cie swej!
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W TRZYNASTE LATO ...

W

trzynaste Jato sz!o mi i:ycie,
Gdym pasat owce wedle wsi.
Czy Bog sam jasnia! w nieba szczycie,
Czy iam snil szcz~scia cud w zachwycie.
lak tylko dusza dziecka sni Tak blogo byto mi w te dni,
Jakgdybym pasal trzod~ Boga.
Zwo!uJq JUZ i na poludnie,
A ja w burzanach, palcic chrust
0 domu Boga marz~ cudnie ..
Zwidujq mi si~ raje zludnie.
l\.1odlitwa sama plynie z ust!
lgrai<! owce posrod bruzd,
l'~agodnie swieci oko Boga ..
Czy z piekiet trysta struga wrqca,
By pr~dko zwarzyc ten moj raj,
Czy t'ez jarzqca zagiew storica
Spalila rajski sen bez korica J7

Zczernialo siolo, step i gaj,
Zbladl nawet niebios siny kraj,
I juz nie snitem chwaly Boga!
Spojrzalem Owce, welny wiechy
A ja ni owcy nie mam tam ...
Poslalem wzrok na zfote strzechy
Bog nie dal pit;dzi, jak za grzechy .. .
w calutkim swiecie jestem sam .. .
Zatkalem, mysl'lc o tern . t.kam
na glos zalt; sit; na Boga ...
A tam. przy drodze gdzies, dziewczyna.
Ukryta posrod smuklych traw.
Konopie czy tez len dozyna,
Pod sierp ostatni'l nart;cz zgina.
A klad'lc suszyc ill nad staw.
Plynqq zkqds z burzanow law
Zaslyszy skargt; mq na Boga.
Podeszla do mnie usmiechnit;ta
Jak ten na lanie maku kwiat.
Caluje w usta ... Pachriie mit;ta ...
Dziewczyna zgania me jagnit;ta Choe one cudze, patrzt; rad
I myslt; ,,m6j ten cafy swiat ... "
w sobie samym czujt; Boga.
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Dziecinstwa!. .. Jednak, kiedy wspomn~.
To taki mic: ogamia smc:t.
le ja, pacholt: to bezdomne,
Nie orzt: dzisiaj skiby skromnej,
le nie umarlem jako pc:rl Nie znajqc chimerycznych pc:t
I nie przeklqwszy ludzi, Boga ...
CDIDl

NI SZEROK.IEJ TEJ DOLINY...
Ni
Ni,
Ni
Ni

szerokiej tej doliny,
marszczqcej step, mogi!y,
wieczornej tej godziny,
tych cudow, co sic: 8nily.
Nie 7apomniec mi.

Coz to ws7ystko po roztqce ?...
Dzis jam nie twoj. ty nie moja.
Mlode lata. bl~dne gonce,
Legly gd7ies tam u postoja,
Marnie 8erce sni
Jam dzi~
wu~zmem, ty -Ot, straceni my oboje;
Miast :lye. snimy pore: OWq Ty tam marzysz, ja tu roic:
Krase: dawnych dni.
IDIDl

JUZ

wdowq.
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bo H. Z. W UKRAINIE.
Najwi~ksza m~ka · - we wii:zieniu

. Przyp9mniec wolno!ii: przeszlych dni.
0 tobie serce moje sni,
Wolnosciq tys mi byta bowiem.
Jak nigdy, - zdajesz si~ w marzemu
Kwitnqca swiezem, mlodem zdrowiem,
A postac twoja taka cudna,
Jak tylko moze bye utudna
Marzenia zjawia na obczyznie ...
Nie miatem ciebie w zyciu, dolo,
To moze ci~ choc w piesni wysni~ !
Straconq wolnosc piesn wyzwala;
0 przyjdz, usmiechnij si~ choc zdala,
Z za Dniepru sp6jrz, jak sny mi~ bolq ...
Ach! oto widz~ ci~. jedyna:
W stajesz tam z za morza,
mgty rozowej si~ wynurzasz
Jak promienna zorza.

z
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Za sobzt wiedziesz na swych blaskach
Moje mlode lata,
Skinieniem rt;ki dziwy tworzysz:
drugim krancu swiata
Przedemnij, niby powodz swiatfa,
Liman na~z i siola,
Wisniowych sad6w biale raje
I rzesza w nich wesola.
A oto siolo to i ludzie
K~dy mnie przybysza,
U progow powitano: Bracie !
W ejdz, goscinna krysza
I widz~: w chacie star a matka,
Siwa wlasta rodu.
Jak kornie, pomn~. z rijk jej bralem
Dz ban zlotego miodu !
Czy tei: i dzis, jak w owe czasy,
jej swietlicach rojno?
Czy tei: i dzis na wieczornicach
Mlodzi tanczij strojno,
Jak ojcowie, po dawnemu Ai:e swit zaswieci? A wy, smagle krasawice,
. W y czarniawe dzieci
t.ady-wlosny i Oai-boga,
Czylii wci(li wesolo
Tan u starej rozwijacie
Po swietlicy wkolo?

w

w
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A wsrod nich ty, moja dolo,
Czy wciqz plyniesz jeszcze?
Swi«:to moje czarnobrewe !
Sny o szcz«:sciu wieszcze !
Czy t_~y~h. ocz blawa~y czarne
Wc1qz oczarOWUJq
Ludziom dusz«:? Czy i teraz
Pr6:ino si«: dziwujq
T ..;ej urodzie? 0 jedyna
Ma milosci swi«:ta !
Jesli kiedy ci«: otoczq
W krqg dzieci-dziewcz«:ta,
l niewinnie zaszczebiocq
W dlugi wiecz6r w zimie,
Niechze tobie kto powt6rzy
Wtedy moje imi«:.
Ty zas w6wczas si~ \]smiechnij
Cicho, pokryjomu ...
Nie zdradz naszych dawnych rojen
Nie zwierz ich nikomu .. .
Mnie ju:i dzisiaj nic nie boli .. .
Modi~ si~ w niewoli ...

22
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Nie bc;;d~ si~ na Boga skarzyl,
Ani si~ z ludzmi wiecznie swarzyl,
B~d~ sny spiewat. marzyt sam,
Zadawal prawdzie smutnej klam ...
I b~dc;; chodzil czarnci niwci.
Oral, obsiewal ict. by zniwo
Byto stokrotne.. Marz~ sam ...
Gdy wierz~ w zlud~ - - jest mi blogo ...
Nie zwodz~ wszak ci tern nikogo ....
Przeorz mi si~. moja niwo.
Od konca do konca!
Zasiej mi si~ czarna niwo
Zlotosiewem slonca!
Rosciel mi si~ zaorana
W przeogromne poh~ W ydaj z siebie pion obfity
Zrodi: wysnionci dole;;!. ..
Rozsciel mi sic;; na wsze strony
Niwo ma promienna!
A wzejdz-:ie mi dobrosiejna,
Mildrosci<l brzemi·enna!. ..
23

Przyjd<l ludzie z zlotosierpem
Na weselne zniwo!...
Rozsciel-ze si~" wyolbrzymiej
Ma uboga niwo! ...
Czyli nie ludz(l mnie od nowa
Moje marz(lce, slodkie slowa? ...
t.udz<l! Lecz wolej czasem snic
Wolej dla siebie jeno marzyc,
Nizli z wrogami prawd<l zyc,
I prozno si~ na Boga skarzyc!

*

*

*

Mijaj<l dnie, mijajij noce,
Przemija lato . Zloto lsni ..
W zwi~dlych si~ lisciach wiatr szamoce,
Usndy dumy, serce spi ...
I wszystko w snie ... Czym blizk1 zgonu?
Czy tulam si~. nie znaj(lc schronu K~dys do kresu? .. Nie wiem sam ...
Ani si~ smiej~. ani lkam!...
Wolam doli - przyjdzie moze ....
Dobra nie przychodzi ..
Je8li nie masz dobrej doli Niechaj zla si~ rodzi! ...
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Ci~:Zko skutyni kajdanami
Umierac w niewoli! Alec gorzej, jesli wolni
Zgnusniejem na woli!. ..
Kiedy sladu nie ostawim
Na wieki po sob'.e,
lesmy i:yli, bojowali,
le~;my legli w grobie!..
Nie daj Hoi:e i:yc spokojnie
Z duszami senriemi!
Nie claj nam, jak zgnilym klodom,
Gnic na :iyznej ziemi!. ..
Dai nam serca, by milosci~
Ludzi ukochaly!
Jesli nie
daj swiat zapalic
Z... dymem puscic caly!..

Wolam doli
przyjdzie moze ...
Dobra nie przychodzi ...
Jesli niemasz dobrej doli
Niechaj zla si~ rodzil...

IIDIII[JI I
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TOC NIE DLA LUDZI...
Toe nie dla ludzi, nie dla sf awy
Moj wiersz wzorzysty, i chropawy;
Wszak slawa, bracia, jest jak dymDla siebie wil\z~ z rymem rym !
Gdy tworz~ wiersze te w niewoli,
To jakos li:ej mi~ dusza boli:
Ojczyste slowo -- cud i czar
Wsrod tych niemilych cudzych gwar;
Z za Dniepru dzwi~k za dzwi~kiem leci
Jak dziwny raj skrzydlatych dzieci,
A gdy ich glosny placz i smiech
Robrzmiewac pocznie w tysil\c ech
W zat~chlych mrokach kazamaty,
To wiem, ze rodzic ich bogaty !
I b.tagam: broil ich mocny Bog,
By ich nie uspil tutaj wrog;
26

Niech lecq z w1esc1q St!ld. 0 swicie,
Za Dniepr: jak ci~zko przezyc zycie !. ..
Tam bezmiar naszych pol i lqk
Przywita lotnych dzieci ciqg.
Przyjmujqc je w rodzinnem kole,
Co zboznie zbierze si~ przy stole,
Pokiwa glowq ojciec, dziad,
Zas matka westclmie: .,Gorzki swiat ...
Dziewczyna drgnie .. Jej dusza biala
Pomysli: .. Jam je ukochala!"

I lltllllltlll I
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NA JEDNO MI .••
Na jedno mi, czy w Ukrain~
Niese brzemi~ iycia ka:Ze Bog,
Czy kiedy wspomnct tam, ze ~gin~.
w sniegowych zaspach obcych wlok
Na jedno mi, jam prozen trwog!
W niewoli wzroslem, cierpictc rany,

I. zalem swoim nieplakany,
W niewoli umr~. tkaictc w szloch.
wszystko mi w mogilny loch !
Siad nawet nikty po mnie zginie
Na naszej slawnej Ukrainie,
Na tej nie swoje) naszej ziemi.
I nigdy ojce, uczqc syny,
Nie rzeknct dziecku: ,,Modi si~. dzieci1;,; !
Za wyzwolenie Ukrainy ·
Zam~czon byt w dalekim swiecie." .

yv zictc

Na jedno mi, czy kto pacierze
Stac b~dzie w rocznicowe dnie ...
Lecz wiem: nie jedno mi, o nie,
le matk~ uspiq iii szalbierze,
I wreszcie, okradzionct w snie,
Pozoga ict z uspienia zbudzi ...
Och, nie na jedno to mi, nie !
•

rr::m::Jl
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PRZEBRZMIAt.A PIESN.
przebrzmiala piesn, odchodzirn w swiat
Bez placzu i bez slow.
Czyli pow roe~ dni te znow?
Powtorzym spiew? za ile lat? ...
Ha, rnoze bye .. lecz gdzie i jacy?
I jaka piesn poplynie z dusz?
Nie tutaj, pewno nie junacy -T ej piesni nam nie wt6rzyc juz !

z

nas tu nie spiewal nikt wesolo;
Wesele zawsze slonit cien ...
Lecz jakos zyl czlek z dnia na dzien,
Z smutnyrni smutny, ot tak wkolo,
Kochaictc ten nasz cudny kraj,
Ten kn;ty Dniepr, te biale wioski,
I wszystkie nasze rntode troski
I ten nasz mlody, grzeszny raJ.
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KOSIARZ.
ponad polem we dnie
. Kosq btyska i mknie,
Nie pokosy kladzie - gory:
Gdzie postqpi, trzeszczci mury,
Morze l«:kiem drgnie
W noc, gdy stanie u glow.
.
J«:k nie ploszy go sow ...
Scina kosa jego wraza,
Na niczyje tzy nie zwaza, Bracie, pacierz mow!
Nie krzycz, prozna tu lza !
Grod czy siolo, do cna
Nie klepajcic nawet k.osy,
Niby brzytwci tnie w pokosy
W szystko, co Bog da:
Chlop, to szynkarz, czy dziad,
Co szedf z lirci przez swiat.
Przyspiewuje siwowfosy,
Coraz nowe kladzie stosy,
Krol nie jeden padt
Nie ominie i mnie,
Na obczyznie mi«: tnie,
Za kratami w noc zadf awi.
Nikt mi krzyza nie postawi

I ni wspomni, nie ...
!DIDl
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TESTAMENT.

A

jak umr~. pochowajcie
Wy mnie do mogity
Posrod stepu szerokiego
W Ukrainie mitej.
By szerokie wolne pola
I Dniepru zakr~ty
Widai: bylo,
stychac bylo
Szumicice od1.1~ty,
Jak poniosci z Ukrainy
W sine oceany
Wrai:ci krew, --- porzuc~ wtedy
I gory i lany.

w szystko

rzuc~ i lot zwroc~
Do samego Boga!
By i;i~ modlic. Nim tak b~dzie,
Nie znam wcale Boga!
Pochowajcie mnie, powstancie,
Porwijcie kajdany,
Ztci krwi'l wrogow swiat pokropcie
Wolnosci'l swietlany.
I w rodzinie wolnej, nowej,
Co wielka powstanie,
Rzuccie mi w przyjaznym slowie
Ciche wspominanie.

CDIDI
31

TR

ES C.

Wsto;pna uwaga. M. W . .
Z ,.Modlitw".
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