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PRZEDMOWA WYDAWCY.

Są ziemie, vv których kwiaty przed roskwitem więdną; są atmosfery które mrożą dźwi
gającą się zaledwie latorośl;... a na tych zie
miach i wśród tej atmosfery próżno siejesz,
dopóki Bóg pierwszej nową niezapiodni rodzajnością, a drugiej, ciepłem wiary nieogrzeje. — Jednak siewca, rzuca wciąż ziarno i
skrapia go Izami, a skrapiając myśli, że łzy
jego niebieską zastąpią rosę.— Atoli często
ziarno zgnije i siewca umrze, a ziemia oby
dwom służy tylko za mogiłę.— Tak się sta
ło z młodym wieszczem, którego tu podaje
my pracę, tak się może stanie i z dziełkiem
które przez szacunek dla pamięci autora da
liśmy do druku.— Bądź-co - bądź, na grób
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nagi Franciszka Żyglińskiego rzucamy ten kwialek, aby mu ubarwił ziemię, która on tyle
ukochał, a która odmówiwszy mu chleba za
życia, przyjęła przynajmniej zwłoki jego po
śmierci.— Smutna to dla drugich zachęta do
pracy, ale nauczające dla publiczności ostrzeżenie!
Pożyczamy od bliskiego jego przyjaciela
udzielonej nam wiadomości o życiu autora i
tę dosłownie prawie przytaczamy.
»Franciszek Żygliński urodził się w Kra
skowie 1816 r. a zaczął uczęszczać w 1826
»do szkół licealnych, po których ukończeniu
»słuchał od roku 1831 przez lat pięć nauk
»filozoficznych i prawnych w uniwersytecie
»Jagiellońskim.— Zawiedziona miłość mło»dzieńcza, odsunęła go od świata, a odtąd bo»leść serca w poezyach pełnych fantazyi, i
»nacechowanych smutkiem wylewał. — U»częszczał on również do szkoły malarskiej,
»pod kierunkiem Wgo Sztatlera prof. będą»cćj, a malarstwo i kształcenie się w piś»miennictwie ojczystem, były odtąd głównem
»jego zajęciem.— Nauką, pracą, chciał utu»lić w sobie boleść, która jak robak toczy-
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vła mu serce, a ciało wątlić i osłabiać po»częla.
»Artysta— poeta, uczuł wielkie pragnienie
»ujrzenia Rzymu.— Z malarzami Łęskim i
»Zielińskim ruszył r. 1846 w podróż, ale ku
»niej nieobmyślif materyalnych środków. —
»Wśród pielgrzymki, brak pieniędzy i słabe
»zdrowie wstrzymały dalszy pochód. — Mu»siał pozostać w Wiedniu, gdzie byłby u»marł z nędzy, gdyby p. Sztatler, niebył po»śpieszył z ratunkiem dla swego dawnego
»ucznia. Od tych jednak chwil, liczyć można
»konanie Źyglińskiego.— Upadł na zdrowiu
„i na odwadze, a ludzie zgorszeni jego życiem
»więcej poetycznem jak rzeczywistem, tern
»spieszniej ogłosili go za waryata.— Smutne
»jego położenie było mi wiadomem, napróż»no atoli będąc w Wiedniu kołatałem do je»go mieszkania, nigdy go niezastalem. Gdym
»przecież jednego razu odwiedzał wiedeńska ga»leryą obyazów, znalazłem Źyglińskiego sie»dzącego pod obrazem Madonny.— W nie»ruchomej postaci, z utkwionym w obraz
„wzrokiem, stał jak posąg, wśród posągów
„i obrazów. — Pod tym, (jakem się dowiedział)
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„obrazem, i w salach galeryi, przepędzał Ży„gliński caie prawie dnie, to robiąc kopie,
„to tworząc lub wreszcie notując swoje nat
chnienia. W towarzystwie swych przyjaciół
„najczęściej był zadumany i tęskny.— W r.
„1848 wrócił do Krakowa, ale więcej niżeli
„dawniej melancholiczny i tęskniący, jakby
„za rajem, który w kwiecie młodości opusz
c z a ć musiał. Schorzały, głodny, przesuwał
„się milcząco po ulicach miasta, wreszcie
„ dnia 28 stycznia 1849 zakończył życie w szpi
t a l u Kliniki.— Świat o nim zapomniał, kil„ku uboższych przyjaciół mało mu dopomódz
„ mogło; nie wielu rzuciło garść ziemi na
„prostą jego trumnę, i taki był koniec po„ ety - malarza. Tomik poezyi Fr. Żyglińskie„go „Dumki i Poezye“ wyszły w Poznaniu
„u Żupańskiego w r. 1844. Pełno w nich
„rzewności, duch chrześciański je ożywia,
„a zalecają się czystością języka; wszystkie
„ zaś są smętne jak on sam. — Rozmawiał
„ z cieniami, o mogiłach marzył, w szumie li„ści starego boru wyszukiwał pieśni o wio„śnie.— Jeżeli malował życie i wesołość roz„ lane w naturze, to niby ciągnął białe smu-
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„ gi na tle czarnem; bo on kocha! przyrodę
„ ale jej zasdrości! wesela, które nigdy w je„ go sercu niezagościio.
„Żygliński jako malarz, celuje szczególniej
„pięknością kompozycyi. Te kompozycye wy„konywaf ołówkiem, którym z niezwykłą bie„ giością umiał władać. — Kompozycye jego
,, są najwięcej treści religijnej, a Madonnę
„ w różnych chwilach i postaciach najczęściej
„ i z największą miłością przedstawiał.“
Nabyte od spadkobiercy prawo przedruku
„Dumek i Poezyi“ pozwala mi ogłosić pełne
wdzięku prace śp. Zyglińskiego, do których
dołączam nieznane dotąd publiczności poezyje j e8'° religijne, które we własnoręcznym
jego rękopiśmie zakupiłem. — One też sta
nowią znaczniejszą cześć tego dziełka. Zebrana
sumka ze sprzedaży pewnej ilości egz. po
służy ra koszt kamienia pogrobowego dla
zmarłego poety - malarza.
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w ^ ó ż ci to? hejże poleć piosenko,
Wiośniane sionko świeci w okienko,
Wyleć-że, wyleć, strzęp piórka z nudy.
Ogrzej się w słonku z zimowej grudy.
Zaśpiewaj przecie ludziom o wiośnie,
Z snu zimowego zbudź do roboty,
Tylko radośnie, tylko rozgłośnie
Otuchy dodaj, raźnej ochoty.
Cóż ci to? hejże, długaż ta zima
Mroźna, oj sroga, kącika nie ma
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Ciepłego tobie, coby spółczuciem
Ogrzało, życia tchnęło uczuciem.
E j! jest na niebie ojciec, a słonko
Ogrzeje ciebie , zbudzi do lotu,
W y le ć -n o , wyleć moja skowronko!
Co tu wytęsknisz, wypłaczesz co tu?
Patrz-no na nieba! te nasze nieba!
Jaka woń bije, a słychać głosy
Wiosna, do pracy, hej! robić trzeba
By z ziemi chleb nam dały niebiosy !
Dalej piosenko ! — dzwoń do roboty,
Zbądź się mrożącej duszę tęsknoty,
W yleć-no wyleć!— okno otworzę
Skowronek raźno dzwoni na dworze.
Rolnik już orze! poszczęść mu Boże!
Pracować trzeba, na kawał chleba,
Własny grunt orać dajcie nam nieba;
Ha! trza pracować, nic nie pomoże.
Hej! za skowronkiem, piosnka szczebiotka
Leci do nieba, w słonku się pławi
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Już tracę z oczu mego podlotka
Niechaj wam w pracy Bóg błogosławi.
Rolniku tobie, w twojój robocie
Piosnko z skowronkiem, w wieszczym polocie
By lud troskliwy, patrząc na niwy
W plony bogate, mógł być szczęśliwy.

MATKA KOSKA ZIELNA«
«0»

i a snu pościeli.
Po dziennym trudzie
Znów odpoczęli
Znękani ludzie,
A marzeń puchy
Senne im duchy,
Kładną pod głowy;
Po nad śpiącemi
Światły drżącemi
Srebrnój osnowy
Śród nocnej jazdy
Migają gwiazdy,
leli to oblaski
W marzeń obrazki
światłem promienią;
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Ludzie śnią niebo!
Duszną potrzebą
Z niebem się żenią!...
Sny— to z przedświtu,
Z niebios dziedziny!
Sny— to z błękitu
Z światła krainy!
To są odblaski
Z stoku Boskości,
To są obrazki
Bożej jasności,
Co na dziecinę
W senną godzinę
Spadną promieniem.—
Patrz: jak dziecina
Rączki rospina
Boskiem natchnieniem.
Wnika do koła
W anielskie czoła!
Patrz w tę pogodę
Co liczka młode
Ślicznie umili!
Jak w listkach róży
Uśmiech się mruży
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Mówić się sili!
Niebios-to mowa
Gra pod powieką !
Niebios-to słowa
Uśmiechem cieką!
Z Boskości czary
Mlekiem ją wiary
Miłością swoją
Anioły poją!
Dusza ssie mleko
A pod powieką
I usteczkami
Gra słodyczami!
Zdroje jasności
Zdroje miłości!
W duszkę dziecięcą
Aniołki nęcą,
Ona ssie , pije
Oddycha , żyje —
Niebem uśmiecha
Niebem oddycha-

W I D Z E N IE .
<8®#>
Już wschodził uroczysty dzień najświętszej panny
Kwietnej! pogoda była prześliczna, czas ranny.
Wieśuiaczld dziś na ołtarz matki Zbawiciela
Niosą pierwszy dar wiosny, świeże snopki ziela.
A . Mickiewicz.

^ I f ^ i e s z c z — jak dziecina
Kiedy w błykity
błonie rozpina
Śniąc rajskie świty,
Miłości zdroje
Spłyną mu z góry!
Niebios podwoje
Aniołów' chóry
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Na wściąż otworzą
Jasnością Bożą !
Widzi w przestworzu
W błękitów morzu
Jak o zaraniu
W światła ubraniu
Czysta dziewica
Boga - Rodzica
Z Bożą dzieciną
W błękitach płyną!
Z gwiazd ma koronę
Z barwy, rubinu
Ultramarynu
Szatę, osłonę.
A na jej łonie
Ślicznie dokoła
Objęty w zioła
Wian kwiecia płonie
Płyną w obloką
Z jasności stoku!
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A w kolo lecą
Bujają, świecą
Z główek równianki
Anielskie wianki.
Płyną — a dziecię
Wybiera kwiecie:
Lilie, bławaty
I róży kwiaty.
W tem Chrystus zdała
Spostrzegł: jak fala
Srebrzy się w wody
1 trzy mogiły
W kir się pokryły;
Bo blask przyrody
Bo słońce z góry
Słonią wciąż chmury !
I leżą śniegi
Na mogił szczycie
Wiatry z północy
Zabójczej mocy
Mają noclegi
Mrożą ich życie
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Mrożą: Rozkwicie!—
Pełne litości
Widzi - to dziecię
Pełne miłości
Prosi o kwiecie
Czystej dziewicy
Roga - Rodzicy
1 swe anioły
W ziemne padoły
Z kwieciem śle nieba!
,,Bo tobie ziemio
Nim się rosplemią
Ziemiańskie kwiaty
Wprzódy potrzeba
Ry Boże dziecię
Łaski swej kwiecie,
Lilie, róże, bławaty
Przeczystą, miłą
Rączką rzuciło!

GLORIA IN EX CELSIS.
('Śpiew p o r a n n y od zi e mi a n ) .

'liczna jutrzenka na wschodzie świta
Wnet słońce wzejdzie promieniejąc z góry
I jasny dzionek ludziom zawita
Zwiewając nocne z błękitów chmury;
Śród błogich życia now'ego tchnień
Zaświeci: Boży dzień!
Mój Boże! jakie nam to zsyłasz blaski!
Jakie dla ludzi ślesz kwiecia wonie!
Świat cały świeci cudem Twej łaski
Świat cały Twoim oddechem wionie!
Gdy noc pokrzepia wczorajszy trud
Do pracy wstaje lud.
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l cala ziemia śle modły Tobie,
Jak wielki organ grzmi Ci na chwalę,
A kwiat co wykwit! na świeżym grobie
Ogłasza woniej: zmartwychpowstałe,
Co po przebyciu ziemiańskich burz
W Bogu odżyli już!
Wrzkomo mijają kształty cielesne,
Lecz duchem Twoim żyje świat cały;
Giną pozornie chwilki doczesne,
liy się w Ocean wieczności zlały,
A Ocean wieków i światów rój
Kieruje zarząd Twój.
A święte duchy w twojej miłości
Tak spromienione jak w słońcu żary,
I rozświetlone w Twojej jasności
Jako dziękczynne płoną ofiary,
Ich-to z niebiosów posyłasz woń
Na modlącego skroń.
Na te j-to woni wzlata duch człeka
Gdy korne czoło zgina do ziemi,
U niebios progów łaska go czeka
Co mu się w' życiu codziennie plemi.
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A świętych duchów wciąż śpiewa wian
Żyje Bóg, żyje Pan!
A jako kłosy burzą zgniecione
Gdy nowe słonko nad niemi wstanie
Wstają— i rosą świeżą skropione
Jak fale znowu bujają w łanie
Tak się i lud twój grzechowem złem
Pobity, wzniesie za słońcem Twem.
Słońce twej łaski rozświeć mu Panie,
W nocy pokutnej długo już boli
O niech z upadku swego powstanie
Wskrześ go o wskrześ z ciężkiej niedoli
Pośród ożywczych Twej łaski tchnień
Rozświeć mu Boży dzień.
Wszakże niech Twoja dzieje się wola,
Tyś ojciec, Tobie służy karanie
Widzisz: czy godna serc naszych rola
Byśmy ujrzeli Twych łask zaranie
Śród łez pokutnych dni
Śpiewamy : Chwata ci!

TRÓJŚPIEW ANIOŁÓW.
©S€?
biliby wiary, miłości, nadziei anioły
Polećmy od nieba na ziemi padoły.
Nad stokiem Boskości rozwite tu kwiaty
Przeczyste lilie, nadziei bławaty,
I żarem miłości te róże płonące
Zanieśmy w polocie, nim stoczy się słońce.
Polećmy nad ziemię śniegami pokrytą
Nim słonko wiośniane roznieci promienie,
I zdejmie z nićj mroźne okowy— obfito
Wybłysną znićm kwiecia nad maju zielenie.
Po zimy zawiejach, dla ciebie o Ziemio!
My nieba posłance z Bożemi darami
Zlatujem, niech otchną Boskości woniami.
I niech ci o ziemio: Anielstwo rozplemi

ASTZOft WZAKY.

a wiary zesłaniec rzucam ci lilie —
Dziewiczym, przeczystym lilii zawojem
Wiekowe twych mogił wyżyny obwije
I świgtój je wiary rozjaśnię pokojem!
I z lilii kielichów blask wiary rozleje,
A troską dokoła schmurzone oblicze,
Rozsępią ziemianie i niebo zadnieje,
A serca ich będą niebiaństwem dziewicze.
Bo w mrokach zimowych, w grzechowym
zamrozie
Zbyt długo ich serca niewiara ziębiła.
Aż pierś się zakrzepła, źrenica stępiła
I żyli w zmartwiałej bezwierze i grozie.
Gdy się ich źrenica mych blasków napije,
Ćma z serca ich spadnie, jasnością opłyną
2
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1 pierś ich na nowo tchem wiary odżyje
Dla nieba odżyją—- dla ziemi nie zginą!
Boć święta-to dola, gdy człowiek wierzący
Zaświeci przeczystą sukienką duchową,
A zakon słów pańskich jak lilią dzierżący
Wierzy i spełnia żywe wiary słowo!
Rozkwitaj o kwiecie na ziemi padole,
Na niebie pokrewne radują się duchy,
Widząc niewiary zdeptaną niewolę
1 w otchłań lecące szatana łańcuchy.

ANIOŁ NADZIEL
033

(fiP a anioł nadziei: z jutrznią na mdj skroni
Rozrzucam me kwiaty na obszar tych błoni.
Na pola, co w Iecie żyzną spłyną falą
Zasiewam bławatki, jako gwiazd odbicie,
Anielskich to źrenic odblask na błękicie,
Co ślicznie się w fali pszenicznej krysztalą !
I tęskno mrugają modremi rzęsami
Na siostry gwiazdeczki, z jasnemi oczkami.
W ich wianki się dziewic sępna skroń ukwieci,
W ich stroju, nadzieją opromienią lice,
1 odblask ich wieszczeń ognisko roznieci
I staną się wieszcze przyszłości dziewice!
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Ł z a rzewnej tęsknoty, co spływa w> niedoli

Za niebios oblaskiem, nie zastygnie szromem,
Lecz wsiąknie do serca jak w słonka śród rob
Wsiąkają kropelki, na kwieciu zroszonem.
O kwiatka, gwiazdami modraw’ych twych oczuy
Przyświecaj ziemianom do lepszćj wciąż doli
A w wieszczeń nadziei krysztalnćm przeźroczu
Niebiańską śniąc przyszłość zapomną co boli-

ANIOŁ MIŁOŚCI.
<#eee>
« P i ad lilie przeczyste, gwiaździste bławaty,
Śliczniejsze poniosę dla ziemian równianki,
Różyczek płonących żarami: to kwiaty,
Jak młodszych mych braci tam główki kochanki
Co w koło przeczystej dziewicy, jak tęczą
Promienno, wesoło, polotnie, ognisto i
Owiały jój skronie— a duszką swą czystą
Do źródła przedwiecznój miłości się wdzięczą.
Ot ciskam ich pączki— jak kule ogniste
Z przedwiecznój miłości wszech słońca rzucone
Niech ognie i wonie rozleją przeczyste,
Na łono tej ziemi lodami zmrożone.
Przesłodkie, nieznane owieją cię wonie
O ziemio! tak dawno zastygła lodami,
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Aż w jasnej, płomiennej, różanej koronie
Zaświecisz niebiańskiej miłości żarami.
Gdy ludzkość się cała tej woni napije,
Gdy ludzkość ogniami miłości rospłonie
To w bratnich uściskach dla nieba odżyje,
W słonecznej anielstwa zaświeci koronie.

AMOŁOWIE ŚPIEWAJĄ
O D L A T U J Ą C

OD

Z I E M I .

uż kwiecia rozsiane, na prośby twe święte
Przeczysta dziewico! tej ziemi królowo!
Roskwitną, Zawonią, ożywią jak słowo
Twej łaski, dziewico!— co z ducha poczęte,
A ziemia się cała ich szatą odzieje,
Świetlaną jak wiara, jak miłość różaną
.Tak błękit ją modre opłyną nadzieje,
I będzie na gody niebiańskie wybraną.
O chwała
Ojcowską
O chwała
O chw'ała

ci! chwała! królowa dziewico!
miłością dziecino owiana
nad wami duchu Gołębico!
ci Ojcze przedwieczny! Hosanna!

(Śpiew powoli niknie, słońce w całym blasku
na błękit wypływa).

W EZW ANIE DO MIŁOŚCI CHHEŚCIANSKIEJ.

............ choćbym miai wszystkę
wiarę tak, żebym góry przenosił,
a miłościbym nie miał, nicem jest.
Ś . P a ir e t d o K o r y n ty a n . R .
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miłości tak dawno głoszona na świecie,
Chrystusa świętemi stówami, czynami:
Ognista, jak róży zarzące się kwiecie,
Boś męki wybawczej polana kroplami.
Na krzyżu rozpięta, Chrystusa ramiony
Świat cały objęłaś— i dziś — i na wieki!
Przeczysta! twój ołtarz ofiarą skropiony
Z kielicha na grzeszne rozlewasz łask leki.
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Lekarstwo znękanych więzami niedoli,
Balsamem twych pociech zabliźniaj nam rany,
Miłości! ty jedna uleczysz, co boli:
Lud cały, lud Boży, grzechami spętany:
Ty sama je stopisz promiennem obliczem.
Jak słońce roztapia lodowe okowy,
Odetchniem majowem powietrzem dziewiczem,
I serca uwierzą w dzień swobód godowy.
Miłości! tak dawno głoszona na świecie
Męczeństwem cię każdy potwierdził wybrany;
Na sercach wierzących rozszczepiaj twe kwiecie
Kwial Boży płonący, krwią świętych polanyl
Miłości! ty jedna nas zbawisz z niedoli
Boś słońcem ty bóstwa, co topi kajdany,
W ogrojcu się módlmy, gdy w sercu nas boli
A przed twem obliczem umilkną szatany.
Jak drżący przy grobie Chrystusa zbirowie
Na widok anielskiej jak śnieg szaty lśniącej,
Miłości! tyś anioł, coś Piotra w okowie
Z ciemnicy wybawił, śród straży tam śpiącejlak zbaw nas z upadku i grzechów okucia
Bo nie dość nam wiary: źe wyjdziem z otchłani,
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Wierzącym, gdy miłość rozpali uczucia
Otworzv się niebo i staniem! wybrani:
Na gody, na wieczne w Chrystusie wesele.
Miłości! ty niebios otworzysz nam bramy
A dzisiaj gdy cierpiem katuszy tak wiele
Miłości! do ciebie o pomoc wołamy!

J k J L słońc stolicy usiadłeś od wieka,
A drobny pyłek leci po twej woli
I o robaczku małym twa opieka,
I wiesz gdzie ranę ugoić... co boli;
Wiecznie tchniesz życia ciepłem promienistem
Żywot jak kwiecie sypiesz dżdżem rzęsistem.
Aniołów chóry grzmią usty świętemi
Chwałę twą Panie! na w.ysokióm niebie,
A i ptaszyna na tej Bożój ziemi
Dzienną i nocną piosnką chwali ciebie!
Światy jak dzwony szklanne dźwięki leją
A dzwonią: wiarą, miłością, nadzieją!
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i chwali ciebie światłość, co w sumieniu
Człeka wciąż świeci od ojca Adama,
i w najpóźniejszym ludzkićm pokoleniu
Świecić wciąż będzie, jedna i taż sama,
Że ty o Boże, jesteś czystym duchem
Prawdą, miłością, żyw'ota rozdmuchem!
Świat t e n ! to ołtarz któryś sam zbudował
A człowiek jest w nim ofiarnym kapłanem
Jemuś głos wiary z ust syna zwiastował,
1 obdarzyłeś go niebiaństwa wianem,
Że z tobą będzie przebywał na wieki
Pod twoim skrzydłem, w cieniu t\Vćj opieki.
A zakon: miłość w myśli, w słowie, w czynie,
Jak ty go ojcze głosisz.... światów cudem,
Gdzie każda chwila w żywot bujny płynie
A każda płodna, twej miłości trudem;
Ognistej, jako słońca twego żary
Przeczystej, jako jasny gołąb wiary!
1 w tym zakonie złożyłeś skarb cały
Szczęścia człowieka— w tćm i przyszłem życiu,
By go grzechowe pęta nie wiązały,
By tak był szczęsny, jak dziecię w powiciu
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Kiedy matczyną dłonią kołysane
We śnie ogląda aniołki różane.
Krzyż w słońcu wiecznćj prawdy źwierciedleje.
Nad nim gołąbka unosi się czysta
A z krzyża krople krwi miłość nam leje
Krwi wiecznej łaski— a łaska wieczysta
Jak zdrój ze źródła swego wciąż nam płynie,
I zmywa grzechy od których człek ginie!
Wielka twa miłość— my syny światłości
Wybrańcy twoi— jęczymy w' niewoli!
W więzieniu, w grnhćj zamknięni ciemności,
Bośmy o twojćj zapomnieli woli:
„Miłości zakon, pełnić w życiu całem
„A nienawiści nie brudzić się szałem.“
Jak ty o Boże! krwią syna twojego
Zbawiłeś świat ten — przez ręce rospięte
Miłością wielką— do świata całego
Szeroko z krzyża męki rosciągnięte,
Tak rospal łaską twą miłości żary
W nas, bośmy twojej dziedzice ofiary.
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A spadną więzy, co nas dzisiaj gniotą
Pod ogniem bratniej miłości stopione,
Odżyjem szczerą praojców prostotą
A takim nitein serca przypojone
.
•
Jako ognisty zastęp serafinów
Stanie gotowy do cnotliwych czynów.

IMPROWIZACYA
ZAPYTANIE Z ZIEMI, ODPOWIEDŹ Ż NIEBA.

Glos z ziemi do ducha.

cóż tobie grać? gdzie pieśni siać
Tęskniący Bogiem duchu mój?
Ty chciałbyś w siódme nieba wiać
I twardy o to toczysz bój.
Na ziemi tle, wciąż tobie źle
Nie cierpisz zasłon z ziemskich chmur
I roisz jasne gdzieś tam dnie
Nad szczytami ziemskich gór.
Nad słońca gnać, w Boga się zwiać
To twoich lotów wieczny żar
1 serafiny bracią znać
Nektary pić z wszechwiedzy czar.
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Gios z góry.

«Wprzód trzeba tu — zbudzić się z snu,
«1 w niebo się czynami bić,
«A czyścić złe, co w piersiach tchu,
«Bo niedość niebem tylko śnić.“
Do niebios wrót, potrzeba cnót
By miody pić z wszechwiedzy czar,
Trzeba z obłędu wybrnąć błot
Zmyć je jedyną wiarą wiar.
Miłością w świat, wystrzel jak kwiat
1 w bliźnią pierś przelej jak woń
Niech każdy tobie będzie brat,
Kto w dobrem z tobą wiąże dłoń.
Tak wierz i czyń— i za to zgiń,
A duch twój wzięci w końcu tam
Gdzie płonje jasny nieba dzień
I w Boga duchem wpłyniesz sam.

SNY DZIECKA KO M ETY»).

Bogn dziecina śni na matki łonie,
A matka jemu gra miłości nutą
Przygrawkę senną, na sercu osnutą,
To tćż dziecina w śnie rumieńcem płonie,
Miłości matczynej gorącćm
Opromieniona słońcóm!
A koło dziecka, nad niem i w nióm, szumią
Skrzydła aniołów i do snu kołyszą,
Mój Boże! jaki to sen promienisty
Słońcem lśni w główek przesłoniętem kwiecie
Wykwitłych z światłości synów
Serafinów! Cherubinów!
*) Za wzór do tego obrazka służył mi B a j ru n ,
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Miliony iskier w nióm się jednóm tłumią
W niem jednóm tonów milony szumią,
S e n -to życia wiekuisty!
W niem Się świat Boży rosplata i plecie
Znów W jeden wianek
Z iskier i dźwięków i barwnych równianek
Dziecię go trzyma we dłoni
Jego to blaskiem się płoni.
Przyciska go do słabćj piersi swą rączyną*
Bo wonie Boże lubością weń płyną.
1 raz-wraz z ustek i rączek
Wypuszcza kwiecisty pączek
Bóżno wzory.
W tchnienie matczyne, nad skroń matczyną:
I obie rączki wyciąga do niój,
Do Matki: Słońca Miłości!
A światek - wianek rozlewa woń
I wszech barw wzory !
1 owiał czystą jój skroń,
I znów uśmiechem różanym się płoni
I na jój twarzy
W odblaskach Się żarzy
Oboje wpłynęli w ocean lubości
A pierś dziecięcia jak drobniutka fala
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Srebrzystej szyby wodnego kryształu
Wznosi się z lekka, powiewem polotu
Anielskich skrzydeł-lekko buja z szalu
Wolnego czucia-co jak łódka zdała
Płynie a srebrne kręgi znaczą ślad jój lotu!
Taki przeciągły oddech a lekki a czysty
Oh! jak zwierciadło dla matki przejrzysty»
Patrz ! patrz! matczyna głowa kąpie się w
krysztale
Tego oddechu— o! jaka tam toń
Świeża i wonna i jasna!
Modre niebiaństwa to fale
W nich się skąpała jój biała skroń
Święta i błoga i krasna.
O ! kiedyś pierś dziecięcia łożyskiem się stanic
Burz tropikowych !
A z tchnień tych czystych majowych
Palące Symum powstanie! . . ,
Patrz jak dziecię rozwija listki białej róży:
Rozwarły się powieczki, już bławatki mruży
I wnet je stula do Raju
Do Niebios wonnego Maju
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Bo usłyszało anielski chór
A duszką leci w pieśni w tór!...
O nie budź się dziecino na ten padół płaczu
Póki ci niebios muzyka gra
Pieśń przedwieczności - a niebieskie tła
WSerafinowój przetaczają dłoni
Wszech prawdy słońce słońc.
Zapłaczesz wnet ty z gór tułaczu!
Pieśń pożegnalną pierś twa uroni,
Dziś jeszcze w Niebie u Ojca bądź.
Wróciło dziecię w Niebo i znowu się śmieje
I śmiechu przesłodkie miody
W piersi matczyne wciąż leje;
Pije je matka, jak dziecina wprzódy
Z przesłodkiej piersi słodycze
P i ł a , . , nim świata wychyli gorycze!
0 jaka tam toni głębina
Jak w nieustannym ruchu,
Na Wszech-Miłości łańcuchu
Dwa wiadra na przemian ciągną miodów zdroje
Tak z ciebie wyciąga słodycze dziecina
1 wraca uśmiechem matko w! łono twoje.
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Matka i dziecię w Niebie u Boga a Ojca
Wszech światów - wszech pieśni
Co jćj śród życia Ogrojca
Dziecina-mężem roześni
Rozpieśni-rozbarwi-lub mieczem wyrąbie
Na posąg ojczystej chwały
Co na stóleci postawiony zrąbie
Przetrwa hordowe nawały.
O śnijcie sobie: te twory, te pieśni
Co je dziecina mężem roześni:
Sen twórczy-z Boga tę nić
Na mocną prządźcie sieć
A w nią złowicie ten ziemski świat cały!
Bo genijusza potęga
Jak rybak w sieć zapuszczoną
Łowi dziw świata w swe łono.
A dziw się ten z miłością narodu wnet splata
I w czyn go wnet dzielna dłoń z dłonią
sprzęga.
A jak burzący Tytan szturmem w niebo wzlata
Wstaje olbrzymi naród z Jenijusza głową
Jakby, mąż jeden zbrojny skrą
gromową.

—
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O śnijcie sobie, ten Boży, jasny świąt
Tę wielką duchów pieśń
Co zabrzmi w ziemi cieśń
Jak w wąwóz-piorunne działo
By słowo gromem się stało
1 wykwitł swobody kwiat!
Gzem ty dziecino będziesz na tej ziemi?
Między swojemi, czy między obcemi
Może ty będziesz kometą na świecie
Ludzie sie zdziwią przechodniój komecie
Przestraszą się tobą!
A chociaż się przerażą i olśnią i zdziwią
Ani ty ich, ni oni ciebie uszczęśliwią
Bo światło twoje jako na całunie
Biała oblamka, zaświeci żałobą
Na pieśni twoich pustelniczej trunnie.
Toć śnij snami Bożemi, póki z matki łona
Na świat w przelotnem świetle nie spło
niesz kometą
Nim się obudzisz poetą!
Nim do św iata wyciągniesz promienne ramiona
Pieśni-co tylko zaświeci
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Nad ziemi pomroką i w światło poleci
Bo Boga!
Bo światłość: to oddech Jego
A ciemność: to oddech złego
Co zionie n piekieł proga.
Już zbudziło się dziecię i płaczem już wita
Kajdany ziemnego żywota,
I łzami o jasne Cheruby się pyta,
I dłonią rospiętą szuka kędy wrota
•
Niebios Swobody?
W niebiańskie Gody
Cierniowa droga!
Śnij sobie dziecino przy matce u Boga!

ANIOŁ PIEŚNI.
-6x8-

ako dzwon w twardej kruszcowej sko
rupie
Letargiem zjęty, dźwiękiem nie zanuci
Bo serce stoi, nieruchome, trupie,
Póki dłoń silna z snów go nie ocuci,
I serca w głośne nie rozbudzi tętno!
Tak w wieszcza piersi dźwięków miliony
Co kiedyś mają zbudzić się ponętno!
Śpią we śnie twardym-Cóż wybudzi tony
Aż z niej falami harmonii wypłyną
I w bratnićj piersi odtętnią rozgłośnie ?
Z niebios to anioł drobniuchną rączyną
W dzwon uczuć trącił - rozegnał miłośnie
I wieszczu serce rozbudził do pieśni;
Wieszcz dzwoni rankiem w modlitwę miłości

Całą przyrodę jak kochankę ślubi,
W południe dzwoni: Ojczyźnie, ludzkości,
W nadziei nieszpór zadzwoni: nim zgubi
Ostatnie dźwięki w zapadłej mogile,
A podźwięk pieśni gra długo i mile
W sercu spółbraci!
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obladły w koło złociste wprzód barwy,
Młodości kwiecie rozwiane ze skroni
Młodości skarby uronione z dłoni,
W ręku zostały złudne marzeń larwy!
I ot tak stoję pośród świata wiru
Z powiędłą skronią z wypłakanem okiem,
Z sercem, tym dawniej wieszczącym prorokiem
Dziś wieczystego szukającem miru.
A tu nademną też same błękity,
Takie jak dawniej żeglują obłoki,
Też gwiazd gromady, i ten księżyc lity,
Tak liście szumią, tak grają potoki.
I kwiecia pełno na majowój błoni,
I dziewic pełno na kwietnój murawie
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To czemuż dusza tych wdzięków nie goni
1 w nie się jeszcze nie stroi jaskrawię!
Iiy straszyć świat ten kwiatem na szkielecie
O! już mnie o tych nie marzyć urokaoh,
Na grobie ztudzeń sępne iskrzy kwiecie,
Sępniej rozbłyska przyszłość mi w obłokach^
Pomierzchły z nagła anielskie widzenia
Co grały blaskiem w głębiach mego ducha
Pieśń wynuconą ż piękności natchnienia
Stłumiła zgrozą piekła zawierucha!
*
Na błękit jasny duchowych widziadeł
Chmur wątpliwości stacza się nawała,
Do błogich wierzeń krystalnych zwierciadeł
Wiedma badania dziko się rozumiała.
Odeszła wiara z spłakanem obliczem,
Kiedym jój rozkrył serce rozranione,
I piękność zbiegła, z wdziękiem tajemniczćm,
Gdym śmiechem skrzywił wargi wypalone.
Słyszałem zdała niebianek odgłosy,
1 szelest skrzydeł odbiegłych aniołów (
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W tern burzą w kolo ryknęły niebiosy
Jam stanął znagła wśród grzmiących żywiołów
Sam z czarnoksięzkim badania ogniskiem
W czarno odmęty wpływam-czy złej głębi
Wyniosłem w dłoni wiedzę? Śmiertelnikiem
Nikt jej nie wyniósł-a u upiora z ziębi
W ciemne jej wiry kto wpłynął bez wiary
I komu słońce piękności zapadnie
Wiedza mu poda bezdenne puhary,
Topielcem spłynie - a nie zinieszka na dnie
A kiedy wiara rozświetli jój tonie
A piękność cudną szatą ją osłania,
One gdy ujmą wiedzę w czułe dłonie
Zabłyska chwiła Rajskiego zarania!

•¿ H f*

isza! pogodą świeże tchnie zaranie
Błękit głęboki, a ciemnawy jeszcze,
Zdaleka słychać dnia rozgłosy wieszcze i
Ptaszków wołanie!
Obłok szarawy, blado-rubinowy
Już się złotawym zaobrębił szlakiem,
Za nim sto innych wyleciało ptakiem
Powitać blask dniowy!
Na ziemi zieleń ciemna,... już wddniejsza
Słotne żwierciadło wód już błękitnieje,
Długa nić srebrna, na falach jaśniejsza
Drży słońca nadzieją!

—
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I drzewa ze snu strząsają w ocknieniu
Rzęsisty deszczyk brylantowej rosy,
Przyrodo jakie grasz mi w przebudzeniu
I W barwy i w głosy !
Te malowidła i ta pieśń rozświtu
Na ciemne smutkiem ducha mego fale
Padłyż-rozgrywać w radość, jęk i żale*
Ćmę, w blaski błękitu?
Słońca, ach słońca, błagam cię o Panie!
Wzeszło, a duch mój jeszcze słońca woła,
Póki nie ześlesz wieczności anioła
Z nim blasków zaranie!

IDEALISTA.
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' kwietna, majowa tu życia bloit
Zorzą nadziei gdy świeci skroń,
Gdy młodzian sercem ima świat cały .
I roi rajskie, duszne zapały.
I chciałby w ludzkość swe czucia wlać.
Chciałby nań tchnienie Boskości zwiać,
Z idei jutrznią na jasnej skroni
Za słońcem prawdy Najświętszej goni!
0 jakże wtedy swobody Maj
Owiewa błogo ten marzeń kraj,
Jakże gorąco ze sercem serce
1 żar swój w bliżnićj stapia iskierce.
Dźwięczniejszy niźli słowiczy śpiew,
Cen hymn wolności co wstrząsa krew,

I tętni w całćj ducha dziedzinie
Młodzian go wygrzmi, albo zań zginie!
Bo kraj Idei, Boży-to tron,
Wywalcz go duchu choćby przez zgon,
Choć zginiesz ciatem, ale twym duchem
Zwiążesz się z wielkim duchów łańcuchem-

REALISTA.
©o@
u płynie szczęścia najsłodszy zdrój
Tu chodź, i cz-erp»j młodzieńcze mój!
Mlekiem i miodem płyną te wody,
Pij, pókiś silny, rześki i młody.
Tu kwitnie rajskiój piękności kwiat
Tu rośnie rajskie!) owoców sad,
Dziewica tobie wrota otworzy,
Kwiatem podścielę, owoc położy.
Ślubną piosenkę słowikci gra,
Tu cię ukocha Huryssa twa,
Na białem łonie uśniesz skochany,
W mleku i miodzie pieszczot skąpany.
Śliczna dziewica, mlóko a miód
To nie ideał, nie dymek złud

To ciałko białe, to jasne złoto
Wiecznśj rozkoszy Nilowe Loto (Lotus)
Zaczarowany zrywaj ten kwiat.
Póki ci dnieje poranek lat
Trucizną kończy szał ideału,
Tv przeżyj żywot, w sadach Reału,

CZŁOW IEK RZECZYW ISTY-

ten i tamten złudny to śpiew,
Jedno stronności wiotki to krzew
Duch bez B o g a... będzie szatanem
C iało ... zwierzęciem z ducha obranemu
Jedno i drugie stop w jeden głos
A błyśnie tobie niebiański los
Bo rzeczywistość: R e a ł z Id e a łe m
Bo pomysł boski przyobleczesz ciałem.
Co w głowie twojej zaświeci skrą
Czystej idei, tchniej w wolą twą i,
A wstaną święte na ziemi czyny,
t skroń uwieńczysz w chwały wawrzyny.

To szczęścia, szczćry, najsłodszy zdrój,.
Bo myśl i czucie, i ten czyn twój
Z Boga natchnione: jak Boże dziecię
Świadectwem Jemu będą na świecie.

U Ł A M E K .

see
j^ ^ a k iś wewnątrz człowieku takie twoje czyny,
Gdybyś był całkiem dobry, czysty a bez winy
Wszystkobyś bez przeszkody odgadnął od razu,
Dojrzałbyś bez zasłony Boskości obrazu,
I głębin piekła: bo jaki kto w duchu
Po tymże wszystkie sądy prowadzi łańcuchu.
Jeśli pociechy można doznawać na świecie
Dozna jej człek gdy serce ma czyste jak dziecie;
A jeśli czujesz w sobie niepokój, zgryzoty,
On to z sumienia twego pochodzi brudoty.
^ako żelazo w ogień włożone rdzę traci,
i z pod ognia wychodzi w świecącćj postaci.
Tak człowiek gdy się całkiem do Boga nawróci
^owym staje się człekiem, stare ciało zrzuci!
T łu m ac zen ie T om asza a K em pis.

Daj o Boże! porzucić stare grzechów szaty,
A ubrać serce w świętej niewinności kwiaty
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Byś mię widział w sumnieniu,jak w wody krysztale
Odbity kwiat lilii: . . . a namiętne fale
Żądz duszy, poddymane dumy podmuchami,
Niech się układną; świętej pokory skrzydłami
Zrównane w jeduę, jasną, wielką szybę wodną
Niech wdzieję znów sukienkę oną pierworodną
W której z duchów krainy na ten świat przybyłem,
Bym był tak czysty w duchu, jak w niej pier
wej byłem.
Dziś jeszcze duma mąci i wichrzy wgłąb duszy
ł w piekła bezdeń miota na ogień katuszy.
0 Ojcze, w proch mię zetrzyj, niech go dep
cą ludzie
.lak ja depcę mą dumę, w jej skąpany brudzie
Święta pokoro! tyś jest aniołem pokoju,
Ty człowieka oczyszczasz: prowadź mię do boju
Do walki cierpień -com je sam zgotow ał sobie
Niech będę czysty tobą - choćby w jednej dobie,
A wywalczę ten pokój, którego duch żąda
1 tęskni jak do matki- gdy jćj nie ogląda.
Już ja u twoich skrzydeł uwisnąłem cały,
Uleć ze mną nad wzdęte dumą ducha szały!
] ponieś mię do ojca marnotrawne dziecie,
Co tyle darów jego zmarnito na świecie,
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A zły duch niechaj w bezdeń ciemności prze
padnie
Niech na wieki strącony milczy. . .
Oh już w sercu na dnie.
Świeci iskra ognista od matki zatlona
W iary-przez fale ducha już prześwieca ona
Jak pierw dj gdym na łonie je j, mała dziecina
Leżał-i duch mój do niej rączęta rozpina.
Pływałem w Iłogu! matki otchniony miłością,
Boże daj znowu wpłynąć w taki świat, jasnością.

•■5u«s«ł^.

NATCHNIENIA ZDRÓJ.
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^ ^ k ą d pieśni anielstwa owiane skrzydłami,
Skąd dźwięki Serafów dzwoniące harfami,
Skąd leją się czucia srebrnemi stokami
Świat pyta, i skąd wy przyśliście wieszczami?
A widzisz ty bracie, na kwietnćj murawie
Ta lilia wykwitła, i kielich łaskawie
Skłoniła nad potok - a senna na jawie
W odbiciu z potokiem rozbłyska jaskrawię.
Srebrzystym widzeniem już potok się mąci,
Bo z góry go muśnie gołąb i roztrąci
Białemi skrzydłami - i o błękit trąci
Orzeżwion w polocie — ..............
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CHWILA ZWĄTPIENIA.

Na ziomka deski płynę śród ryczącćj burzy
Do koła ona: nade mną całunne niebiosy,
Podemną bezdeń - chłonie, o ratunek głosy
A ziomek to się wzbije, to w falach się nurzy.
Spojrzę w tył, ani śladu wschodowych promieni
Czarna, kirowa płachta słoni jutrzni wschody,
Spojrzę naprzód, nie widać gwiazdy z chmur
bezdeni
Coby choć mdłe światełko rzuciła na wody!
Tylko czasami-ćmę tę miecz błysku dozkroi.
WGLĄD W

SIEBIE.

Aniele pokory o podaj mi ręce
Już ja się nie puszczę twej dłoni
W weselu, czy smutku, w rozkoszy czy męce-,
Niechaj mię twe skrzydło osłoni!
Czas już wielki, żeby skrucha
Przetopiła rudę ducha
W czysty kruszec Bożo-lity
Czas już wielki! złożyć pychę,
I to samolubstwo liche,
I świeckie jakieś zaszczyty,

—
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A przyodziać suknię ,białą
Jasnej prawdy a pokory,
i>y duch jako płomień skory
Przeblyskał przez czyste ciało
Nadzieją wiarą i duchem miłości
A Bóg nam w sercu zagości.

SEN i PRZEBUDZENIE.
<6®e>
(SSs
■«gniłem ali śniłem majowym snem
Błękit był marzeń polotnych tłem
A z każdej gwiazdy, co z nieba tlała,
AniołKa twarz wyglądała.
rsif^iŁ

Blaski i ćm y-jak tam na niebie
Tak w duchu mym koleją
Łudzą i grożą- a noc grzebie.
Co w słońcu błysło nadzieją-

URODZENIE DZIECIĘCIA.
a»«

Ssi/ołębią, przeczystą duszyczkę, anieli
Z światłości Bożój, z tej bożój kąpieli
W śnieżyste puchy swych skrzydeł obwiną,
I biegą w polocie na dół z tą dzieciną;
Ku ziemi, gdzie ciernie kolczaste i głogi
Wieńcami zaległy wzdłuż i wpoprzek drogi.
To twoja tu pościel: to płaczesz za rajem,
Wyciągasz do góry rąezyny za krajem
Z któregoś spłynęło w aniołów polocie,
I kwilisz i bolisz w łez krocie, mąk krocie.

1)0 MALARZA,
PRACUJĄCEGO NAD OBRAZEM NAJŚW . PANNĘ

(w Listopadzie J847 roku).

¡j OM

iedyż mi kiedy! zaświtasz promienno
Przed okiem duszy jasna natchnień zorzo!
Dziewico matko! zrzuć twą szatę senną!
Niech mi jak słońce Twe lica rozgorzą!
Spuść promień łaski, rozjaśń me źrenice,
I ubłogosław słabą dłoń natchnieniem,
Bym ciałem ubrał świetlejące lice,
Tchnął w barwy bóstwa twojego promieniem!
Zdała, jak gwiazda z błękitów głębiny
Drżysz mi, Dziewico! Matko przeczysta!

G2
1 zdała widzę dłoń Bożej dRfeciny i
A nów u Cię obłoku z kryje osłoń mglista!
I
I
i
I

obie dłonie wyciągam w Niebiosa!
duszę z modłą wysyłam w błękity!
spływa na mnie pokrzepiania rosa !
grają w duszy archanielskie św ity!

Jak w duszy mojój słonecznie mi świecisz
Tak spraw, bym odblask Twój w płótno w obraził
Kiedyż o kiedyż, barwą mi rozświecisz
Pierwowzór, który Bóg w mą duszę wraził.
Kiedyż o kiedy ! ujrzę na obrazie
Ciebie przeczysta lilio, pośród cierni ?
GŁOS z G Ó RY .

*
,, Nie odzwierciedlisz mię na serca skazie!
.,Czvstem zwierciadłem ujrzeli mię wierni!
,,Mój Angelico- Cimabue, Giotto!
,, 1 Fra - Paolo - Fra - Bartolomeo ,
,, Słynęli wprzódy żywota prostotą
,, Gołębiój cnoty błyskali kameą.
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„ I byli jako zwierciadła bez skazy,
„ Ula tego w obraz czystości ubrali
Barwą i kształtem, liliją bez zmazy
„Kochaj tak czysto, jak oni kochali! ‘‘
Tak anioł sztuki zadzwonił nade m ną!
Złożyłem dłonie, z oczu łza ocieka;
Czyść się ma duszo skruchą ci potrzebną!
Maluj na sercu twarz Boga - Człowieka !
„G dy będziesz czysty, spłynie chwila Tobie
„Łaski okwitej“ —• Anioł w odlot śpićw'a
„Niech się duch w skrusze korzy a spodziewa
„ Boga - Rodzicę w obraz zmodlisz sobie.

S 1 I © I A,
BO®

ak złote obłoczki na jasnym błękicie
Tak jasne marzenia roiłem o świcie;
O świcie młodości-co jak srebrna rosa,
Brylantem nadziei odstrzelał w niebiosa;
A świat podsłoneczny lśnił pogodą maju,
Bo*i w moim świecie był poranek raju.
Bo łzami zachwytu błyszczały źrenice
Bom jak dziecko spoglądał w cudne świata liceDziś d'a mnie dwa światy jak chmura jesienna
Co leci po niebie pomroką brzemienna;
Jak listek jesieni, powiędle nadzieje,
Co mroźny wiatr z suchej gałęzi obwieje;
A dni moich reszta jak konar bez listka
O dla mnie zamarła już ziemia to wszystka.
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Niech przebrzmi dla ludzi i piosnka jesieni
Ze złotych marzenia odarta promieni,
Jak błędną sierotę niech ludzie pominą,
Mogiła bez echa, jej całą dziedziną.
Ty jedna-ty sama-puścizno ojczysta
Za matkę mi staniesz o ! mogiło mglista
W twe łono spółbracia niech wrzucą me szczątki
A z niemi pożółkłe, sieroce pamiątki.

S E N .
F A N T A Z Y A .

m m

czoraj mi się śniły,
Krzyżyk i mogiły;
I ta ziemia cała
’irobowcem się zdała!
Spojrzałem ku niebu,
Tam światła pogrzebu,
Rzucały na groby
Połyski żałoby!

I niebo się zdało :
Świątynią wspaniałą,
A ciemne chmur szlaki
Jak duchów orszaki!
Nad ziemią zawisły,
1 potok łez cisły,
0 łzy te przeczyste
Łzy święte, ojczyste !
Boże! tam w oddali
Pół nieba się pali!
To duchów gromnica
Płonie — błyskawica.
Przed oczyma memi,
Lśnił grób matki —- ziemi
W tóm gromy zagrały
1 pierzchnął sen cały !

«05»

¿Zazdroszczę wam skrycie
Obłoczki w błękicie;
1 ptasząt drużyno
Co bujasz wyżyną!
Dziedziną wam; niebo!
Lot i pieśń: potrzebą;
Jabyrn chciała z wami
Lecieć niebiosami.
Rozmawiać z przyrodą.
Oddychać swobodą.
Bo tutaj na dole
Wieczyste niedole !
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Tu płacze i jęki
To ziemian piosenki
0 ptaszki i chmury,
Weźcie mię do góry,
Do Ojca polecę,
1 łeską zaświecę,
Za biedną krainą
Łzy moje popłyną!
A Ojciec niebieski,
Osuszy te łeski;
Pocieszy, popieści
I przyszłość obwieści.
Tak marzy dziewica,
Niebiańskiego lica,
W błękity w patrzona ,
Przeczyste jak ona!
A lica w tćj chwili,
Natchnienie umili
Co w koło oblicza,
Światłości użycza.
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1 rączki złożyła,
Jakby się modliła,
W anioła postaci
Za szczęście spół-braci

PBOŚBA.

Nie mnie życia kwiaty,
Nie mnie przyświeca dzień ziotym czołem
Smutne grobu szaty
Żywy naciągnąłem
Niesmaki życia moim są żywiołem
Moim światem lepsze światy
Seweryn Goszczyński.

it* ierś moja pełna ziemskiego przesytu
Chciałaby wciągnąć otchłanie błękitu!
Lub jednem tchnieniem stopić je w niebiosa
1 zniknąć z ziemi jak zaranna rosa
Jak kropla rosy pić słońca promienie
I w ogniach słońca czerpać odetchnienie!
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Dach mój na ziemi, jak więzień w ciemnicy.
Trawi się zgubną wilgocią tęsknicy!
Co męskiój woli rdzawi mu ogniwa
I cały łańcuch żywota rozrywa!
Ojcze! uwolnij więźnia z kajdan ciała,
By dusza moja — cząstka Twej boskości,
Patrząc na męki Twej dziatwy: Ludzkości
Nakształt Nioby wraz nie skamieniała!

D O L. S.

^Niebiańskie oko! i dusza niebieska,
Widna ci z oka - a w sępnćj źrenicy,
Najdroższy klojnot z uczucia skarbnicy,
Lśni święta, rzewna, po ojczysta leska.
Błogosławionaś z twych rówiennic koła,
Bo w twojem sercu rodzinne wspomnienia,
Wiara najczystszem światłem opromienia,
W tobie swojego ma stróża — anioła!
O Luba! dumaj o ojczystych losach,
Popioły ojców śród rodzinnej błoni
Zwilżaj łzą żalu ! — wiara ci odsłoni,
Tajnie przyszłości — plon zbierzesz w niebiosach.

Bo łzy wylane w tak świętój ofierze,
Bóg zaraz w perły najczystsze zamieni,
Błogim nadziei kwiatem rozzieleni,
l w taki wieniec niebiankę ubierze.

^wtraszno mi Boże! bo ziemia cała,
Nakształt szkieletu skościała,
Bez ducha, życia, szmat zgniłego ciała
Straszy mię kośćmi swemi: — a ludzie robaki ,
Biegają po jój zimnym szkielecie,
Jak głodny owad po zgniłym kwiecie.
Zgłodniali — trupiej ziemi żywią się zgnilizną
A drudzy nań spadają jak drapieżne ptaki,
Głodni żeru! na biedne rzucają się płazy,
1 żywią się ich nędzy trucizną.
Biada wam sępów gromado dzika,
Nim spadniesz na słabszego w dole przeciwnika
Ostrząc łakome dzioby, pokruszysz o głazy,
A wracając z grabieży w skaliste dziedziny,
Ten pył coś na twe skrzydła zabrała z niziny
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Pył z kości świętych, zasiejesz w szczeliny.
Widzę przerodzin ziemi już zaranie dnieje,
A biedne plemie płazów i robaków,
Dziwnym cudem z olbrzymieje,
I wyzeruje ćmę drapieżnych ptaków,
O Boże, widzę już ziemia cała,
Z nowem plemieniem zmartwychpowstaia-

CZEŚĆ DRUGA.

WSTĘP
DO

CZĘŚCI DRUGIEJ.
€>SKJ

łoneczko w polu świeci
Skowronek w słonko leci
Śpiewa, buja i śpiewa
Czego on się spodziewa?
Leci coraz to wyżej
I znów spuści się niżćj
Rolnikowiż on wieści
0 wiosence obwieści?
Co podleci do góry
Między błękit, pod chmury,
Zaświerka zapytanie
1 spada niemieszkanie.
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Oj skrzętnaś-ty ptaszyno,
Wątłą robisz skrzydliną,
A przy pracy wciąż śpiewasz
Czego się ty spodziewasz?
Zaskrzypiało podwórze,
Rolnik patrzy po chmurze
Toć się tam już przeciera
Słonko boczkiem wyziera.
Ha! trza zaprządz do pługa,
Boć to zima ta długa,
Ciężki-to był przednówek
Człek się pozbył jałówek.
Trza zaorać— Bóg zdarzy
Ze się ziarno skojarzy,
ł będzie grosz w kalecie
1 będzie jeść co przecie.
Trza robić całym dzionkiem
Z rolnikiem, ze skowronkiem
Żeby plonów kosztować
Trzeba orać, pracować.
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Śpiewać
Ze nam
Da Bóg
Da Bóg

sobie
praca
zboża
ziarna

w nadzieje
dośpieje
omłotne
stokrotne.

1 ty piosnko przy żniwie
Nie zaśpiówasz tęskliwie
Hćj rozgłośnie, wesoło ,
Oblecisz żeńców w koło.
Dziś z skowronkiem leć w nieba
Słońca tobie potrzeba
Piórka ogrzać w błękicie
Śpiewać z wiosną odżycie!

6

PI\7A POGRZEBIE PRZYJACIELA.
aoe
i~§r rzyjażni, ze wszystkich uczuć najdroższych
com pieścił
Jak syna jedynaka, i ciebie dziś grzebie!
Jam sobie z tobą w trumnę razem zstąpić wieścił,
Dziś chowam cię do ziemi, jedynaku ciebie!
Przyjaźni! słyszysz jeszcze tę grudkę ostatnią,
To Iza za tobą wielka i krągła zapada
Na trumnę twoją: a więc już dłoń bratnią
Nie uścisnę, przyjaciel do mnie nie zagada,
Nie podzielę się duszy jak dawnićj połową,
Bez echa odtętnią ściany czucia słowo;
Ojeszczem nie sierota, choć i przyjaźń grzebię
Mam wszystko, byłem Boże nie utracił Ciebie.

szystko się prześniło.
Co najdroższe było;
Pusty, głuchy świat!
Sieroce uczucia ,
Tęsknią do spółczucia
Jak do słońca kwiat!
1 myśl — samotnica
Tęskni jak dziewica
Gdy ją rzuca drucli;
Bo dla niej potrzeba
Polotu i nieba:
Jej kochankiem Buch!
A tutaj na ziemi
Z żywioły obcemi
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Ciągły toczy bój!
Chce wywalczyć czyste
Kształty promieniste,
Duchowy świat swój!
Przeczuwam już chwilę:
Po walce w mogile
Ciało pójdzie w pył.
A duch w swój dziedzinie
Lot wolny rozwinie,
Z braćmi będzie żył!

WIERSZ DO W . K. S
©©€§
¿N ap łak ałem , bo me serce
Spiekłe ogniami zgryzoty,
Wpija cichą łzę tęsknoty.
Jak rosę, kwietne kobierce.
Zapłakałem bo, do koła
Ni ojczyzny, ni rodziny
Śród tej żałobnój dziedziny.
Coż stroskaną myśl wywoła!
Mogiłą jest serce moje !
Mogiłą cała kraina.
Nikt imienia nie da syna,
Jak w cmętarzu sam tu stoję
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Promyki świetnych nadziei,
Co w dzieciństwie tak mlśniły,
Pośród złych losów kolei
Pomierzchły i w dal się skryły!
Jaka tu noc! ale w duszy,
Przeczuwam chwilę skonania,
Co mi duchów świat odsłania,
I powłokę ziemską kruszy.
Znów wrócę do mój rodziny,
Ziemskie opowiem jój bole,
Może też i lepszą dolę
Wybłagam dla mój krainy!

1)0 POLEK.

dziewice!
Spół-siostrzyce,
Dumki niosę wam;
Z mej dziedziny,
Ten jedyny
Skarb piosenek mam.
W wasze ręce
Skarb mój święcę.
Dajcie białą dłoń;
-Mam i kwiatki,
Skromne bratki
Z mych rodzinnych błoń.
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A w zadatek
Za pieśń kwiatek,
Żebrzę pielgrzym — brat
O łzę czystą,
Po ojczystą—
1 spółczucia kwiat !

W IESZCZ I DUMK.A,
«® s

WIESZCZ.

popłacz ze mną dumko siostrzyco,
Bliźnie sieroty myśmy oboje 5
Tyś mi jedyną jest powiernicą ,
Ty sama patrzysz na łez mych zdroje.
O popłacz nutą tęskną, żałosną,
Bo w tęsknćj nucie dla mnie pociecha,
A taką rzewną a tak rozgłośną
Ze zbudzi drogich pamiątek echa !
A ja się w słucham w szum wspomnień miły,
Co jak rój pszczelny do ucha wpada,
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1 miód zebrany z kwiatów mogiły
Balsamem pociech na serce składa.
Dumko pobudź mi chwilki dziecinne,
Niechaj przed łzawą błysną źrenicą,
Niechaj jak grono dziatek niewinne
W kółko mię swoich pląsów pochwycą
A duch mój z niemi pobuja błogo
Po rajskiej, błogiój swobody niwie —
Zamilkłaś dumko? i tyś mi srogą!
Niewdzięczna — łzami memi cię żywię
DUMKA.

O tyś nie dobry! ja siostra czuła,
Ja bym ci chciała ozłocić dolę;
O! gdybym mogła, to bym osnuła
Pociech strunami brata — pacholę;
A każda struna wciążby ci grała
Tak słodko, szczerze jakby głos matki.
WIESZCZ.

O dosyć dosyć, — wierzę ci, wierzę!
Dumko o ma t c e ! będziesz śpiewała
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Na jej mogile zerwane kwiatki
Ze łzami, z pieśnią zlożym w ofierze.
DUMKA.

Gdzie grób twej matki?
W IESZCZ (w skazując ziem ię rodzinną

1 u matka moja — tu jój mogiła!

TANIEC OBŁĄKANEJ.
FANTAZYA.

Co przed mojem widno okiem ,
To nie widno przed niczyjem.
J, B. Zaleski w Damjanie.

ak tu przestrono!
Jak tu zielonol
Potańczę, pohulam sobie;
Z bratkiem u skroni,
W ojczystej błoni,
Na ziemi — matki mój grobie!
Kwiateczki moje,
W was się ustroję,
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To dla mnie ślubna sukienka —
A błyskawica
Ślubna gromnica,
Burza — to ślubna piosenka!
O stokroć miły,
Krzyżyk z mogiły
Do pary wezmę i w tany!
H o —• hop! wesoło
Pohulam w koło
Przez bujne ojczyste łany.
Witam was druhy,
Ojczyste duchy!
Weźcie mię — weźcie pod ręce,
Niech szczęk pancerza,
Takty wymierza
Tanecznćj, dzikiej piosence!
Gromy ustały,
Tany przebrzmiały;
O Boże! biedna ja biedna!
Ale tam w górze,
Przebłyska w chmurze,
Nadziei gwiazdeczka jedna.
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I w piersi jeszcze,
Przeczucie wieszcze,
Godową piosenkę nuci:
W ojczyste łany
Taniec kochany
i dawne wesele wróci. —

dumka.
-Sx8-

oIatuj nad groby,
Piosenko żałoby.
Tam twoja jedyna
Na świecie dziedzina.
Od ludzi wyśmiana,
Pieśni ukochana!
Na rodzinnym grobie
Lepiej, milej tobie!
Na twój głos sierocy,
Śród ciszy północy,
Duch matki się zbudzi,
l błogo ułudzi.
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O gdyby w twej sile,
Unieść go na chwilę
Na skrzydle wietrzyka,
W ściany samotnika.
Wytężam źrenice,
O niech się zachwycę,
Choć sennćm widzeniem
Choć m arą, złudzeniem!
Smutno wietrzyk dzwoni
Z piosenką w pogoni
Ale urok miły,
Gęste łzy zaćmiły! —

-*S>*l©t4<§*

DO PRZYJACIÓŁ.
*§®®t

ie dziwcie się przyjaciele,
Że na smutną nutę gram,
Wiciem kochał, cierpiał wiele,
Jednę tylko nutę znam.
Nutą płaczu i żałoby,
Śpiewam w me pokutne dni,
Bo myśl moja leci w groby,
O nich tylko rada śni!
Com ukochał, to w mogile,
Co najdroższe — poszło w pył
O tern tylko dumać mile,
Tobym całe życie śnił.

1
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Wam przystało pieśń wesół;},
Pełną życia, zabrzmieć w świat,
W nadzieję ustroić czoło,
Dla mnie powiędł już ten kwiat.
Wy wmarzeni w przyszłość złotą,
Bochatyrską nućcie pieśń.
Nie smućcie się nad sierotą,
Proch mój wrzućcie w grobu cieśń.
Nie lejcie łez pożegnania,
Jam je w życiu za was lał;
Oby te chwile rozstania,
Czas z pamięci waszćj zw iał!

DUMKA SIEROTY.
gs®

tej sępnćj, martwej ziemi
Cóż mi tu pociechą?
Kiedy smutek ciągle niemi
Dźwięczne wesel echo!
Kędy spojrzę — czy po niebie
Chmurne tucze lecą,;
Czy po ludziach w koło siebie
Łzą tęsknicy świecą!
Chmurne, sępne, ziemia, niebo.
Smutkiem mego ducha,
A więc pieśni tyś potrzebą,
Duch mój rad cię słucha.
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Niechaj innym błyszczy kwiecie,
Niech wiją równianki.
Ja nie żądam, smutku dziecię.
Kwiatu ni kochanki!
Ale niebo, kiedy zdąla
Zagrzmi burzy lotem.
Niechaj z dzikim niebios grzmotem,
Płynie smutków fala.
Pieśń rad zmięszam z jękiem ehmur,
W dziki, smętny, tęśkny chór.

ŻAL.

biada! czyje serce tli ogniem uczucia
A myśli nad poziom wzbił,
Któż z nim zapłonie choć iskrą spółczucia
Któż z nim będzie łaską lśnił!
Samotna iskra zagaśnie bez wieści.
Zostanie zniszczenia pył,
Piosnka nakształt listka przeszeleści
A wieszcz w mogile się skrył.
Sława potomna — zabłyśnie i wionie,
Jak ofiar spalonych woń,
Którą mu ludzie dopiero po zgonie,
Zmartwiałą odymią skroń.
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Nad sławę droższa łza bratnićj źrenicy,
Co za nim popłynie w dół.
Czemuż za życia nie znalazł dziewicy
Lub druha — by płakał spół.

J

A.

^P|jPidziafeś okręt gdy burzą miotany
Leci na bezdeń — wypłynie, przepada,
A fale w koło tłuką się o ściany.
A z góry piorun z wściekłością wypada.
Słyszałeś majtków wtedy hałas dziki,
Te pomieszane, zmącone okrzyki:
To jest mój obraz — taka w duszy fala,
To mię w raj wznosi, to mię w piekło zwala.
A
Skłócone chęci jak wiatry szaleją,
To hukną zgrozą — to wioną nadzieją,
A kiedy miną namiętności burze,
Znów taka w sercu cisza, jak w naturze,
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W źrenicy błyszczy tęczowa pogoda,
I wyobraźnia znów zielona, młoda,
Stroi się w piękne majowe równianki.
Wtedy na lutni, strony brzmią radośnie,
Śpiewam pochwały przyrody — kochanki,
Wesoło, męsko, rozgłośnie,
Czasem z niechcenia zmącą się me strony
1 lutnia wyda tęskne, ciche tony,
Dusza je zaraz w przypomnienie wplecie:
Porzucam śpiewy, murawy, i kwiecie,
W samotne ściany ze łzami powrócę,
1 o przeszłości żałośną pieśń nucę!

I
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FANTAZYA.
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''^erdeczniem cię ukochał drzew ojczystych szurnie,
lło każdy poświst liścia, głuchy jęk konaru,
Gra mi ojczystą dumę — w ciemnśj głębi jaru,
A tyle wspomnień, żalów, w samotnój drzew dumie.
To zaklęte mych ojców polatują duchy,
Bo kiedy im liść drżący dolę synów wieści
Wnet całe drzewo smutną dumkę zaszeleści,
I bór się cały łamie w dziwne, groźne ruchy.
•labym cię wiecznie słuchał boru pieśni dzika
W pośród burzliwej życia mojego zawiei,
Tyle żalu w twój nucie — i tyle nadziei
Wieścisz skołatanemu sercu samotnika!

—
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Zda mi się żem uleciał w dawne pokolenia,
Ze ucztuję z duchami — ciągnę z niemi w boje;
Opromieniony chwałą między bracią stoję
Ściskam dłoń męską — wciagam bratnie odetchnienia.
A nagła cisza boru dodaje uroku,
Duch mój opuścił ciało i w przyszłość ulata.
Z duchami rodzinnemi w mogiłach się brata,
I znowu wraca z grobów z nadziei łzą w oku!
Wam o ojczyste drzewa winienem te cuda,
Kiedy mnie cisza boru ogarnęła głucha
Wyście ukołysały do snów mego ducha
ł błędnego sierotę wzbiły w wielko-luda!

ZAL.
K©§5

S śP biednyś wieszczu! twój zapał na .ody
Jak promień słońca pada — tworzy wody.
Zbrudzone błotem ziemi, twe natchnienia
W sercach spółbraci nie znajdą płomienia,
Goby się z niemi zespolił — i zbudził
Do czynów wielkich —• daremnieś się trudził!

Ludzie to płazy! a tyś lotem ptaka
Chciał wzbić do góry — człowieka —■ robaka
Co żyje kałem i w kale lubuje,
A świeży niebios powiew, wnet go struje.
0 biednyś wieszczu! twój płomień samotny,
Dłyska i znika jako dym ulotny,
1 nikt do koła nie uczuje woni!
Myśli twe wioną mimo ludzkich skroni
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W skliste serca niech wsiąka ich rosa,
Obłokiem pieśni wracają w niebiosa!
0 zapłacz pieśnią z górnej twój dziedziny
Chmurną jój szatą otulaj ruiny!
Marzenia tkanką — osnuj sławy dzieje
1 z niej wyławiaj przyszłości nadzieje!

H O IW .I ST A R C A P R K E U K f iO N ll,

róć piękny maju, wróć.
Dolinę ustrój w kwiecie,
Jak zimno, mroźno w świecie!
Chodź mite dziecię, nuć 5
«Kiedy niedola nas gniecie
Wróć piękny maju, wróć!»
Kiedym w kolebce śnił,
Matka sypała w nię kwiecie;
Anioł mię w nieba wzbił,
Do stóp mi kwiaty miecie;
Jakże tam cudnie lśnił
Kwiat — to swobody kwiecie!
Z kolebkim wyszedł w świat
Młode, wesołe dziecię.

110
Ale śród młodych lat.
Nie kwitło piękne kwiecie!
Płakałem lubych strat
Biedne niewoli dziecie!
Z dziecka w młodzieńcam wzrósł,
W oczach mi płonął żar
Pędzon od błogich mar,
Duch mię do bojów niósł
Swobody nęcił dar,
Jam w bojów ogniu wzrósł!
Dziś starca zsiwiałą skroń
Śmierć do grobowca zmiecie,
A martwa, zimna dłoń
Chwyta : niewoli dziecię !
Swobody maju wioń
Na biedne moje dziecię!
Ale nim śmierć w grób zmiecie,
Zanucę lubą pieśń,
A ty mię drogie dziecie,
Wrzucisz w grobową cieśń;
Nim wrzucisz jeszcze mi nuć;
«Swobody maju w róć!“

DO PIEŚNI.

1w

ypłyń z duszy grzmiąca pieśni!
Gorzką nutą boleść struj,
Śród tćj głuchej, ziemskiej cieśni
Jedyny rozdźwięku mój!
Jak tu martwo, sępno, głucho,
Jakby świat już trupem był!
Zabrzmij życiem w moje ucho,
Strząśnij ten uśpienia pył!
Niech rodzinnych duchów głosy
Zawtórują w silny chór;
Niechaj pieśń śród rannej rosy
W mój rodzinny huknie bór.
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Kiedy ludzie zamartwieli
To w przyrodzie słucha Pan;
On uczucia me podzieli.
Gwiaździsty rozplecie wian.
1 spuści gwiazdkę sierocie,
Po promieniu, z pieśnią, w lot,
Przebujawszy słońców krocie,
U niebiańskich stanę wrót.
Zaśpiewam ziemian niedole
Łzą zaprawię każdy dźwięk,
Wszystkie braci moich bole,
W jeden wielki zleję jęk.
Pan gniewne rozjaśni czoło,
Gromem wstrząśnie martwy świat
A tęczą łaski w około,
Zabłyśnie w milijon lat

IMPRO WIZACYA.

^ ^ o sk ie m natchnieniem duch w przyszłość tchnie,
Swiętćm spomnieniem w przeszłości śnie.
To świat mój własny ! myślą mu świecę
A pieśni równianką kwiecę!
•lakże gwieździsta moja dziedzina!
Promienne myśli błyszczą mi jasno,
A każda świeci swą iskrą własną,
Ta srebrną szatą przeszłość opina,
Tamta przyszłości dzierzga złotą tkankę,
Przeszłość mi matką — przyszłość mam kochankę.
i dwie miłości w jednćm żywię łonie
Dzierzę je w obie dłonie!
Patrzcie! w tój święty popiół, a w tej iskra płonie.
Patrzcie w me lica,
8
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Jedna okiem zachwytu iskrzy się źrenica,
A druga świętą łzą płynie!
O bracia! w mojej byliścież dziedzinie?
O ! z stąpcie tylko w serc waszych głębinie,
Spytajcie o przeszłe dnie,
Spomnijcie o waszym śnie,
Poznacie was! poznacie mnie !

PiiZESTUOGA
FANTAZYA.

gwiazdeczko,
Kochaneczko,
Gdzieżeś znikła, gdzie?
Ach po całem wielkióm niebie,
Zatęskniony, szukam ciebie,
Objaw, objaw się !
W nocy mroku,
Na obłoku,
Leci księżyc sam,
Za nim gwiazda jedna, druga,
Srebrną rzęsą tęskno mruga,
Mojćj nie ma tam!
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Dawniej lśniła
Gwiazda mila,
Srebrnym blaskiem ini;
Gwiazda moja, to dziewica
Jasne miała oczy, lica,
Dziś się tylko śni!
O promienne,
Niebo senne !
Witaj, witaj śnie —
W tobie blask słoneczny nieci,
Gwiazda moja, co tam świeci
Na pamiątek t l e !
Coraz chyżej,
Coraz wyżćj,
Wzbija ducha wr lot;
Za jćj blaskiem w górę wzbity
Juzem wzleciał nad błękity,
Do niebieskich wrót.
I w tę chwdlę,
Gzy się mylę?
Boże ! to jój głos,
1 rozwiane białe szaty
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1 na głowie gwiazd bławaty,
Zdobią jasny włos.
A w tóm ona
Zapłoniona,
Daje białą dłoń —
Rzuca się w moje objęcia,
1 na gorące zaklęcia,
Skłania śliczną skroń.
Chwilkę jeszcze,
Niech popieszczę !
Nieużyty śnie,
Gdzież jest górna moja jazda
I kochanki dłoń, i gwiazda
Na pamiątek tle?
„Senna mara
„Boża kara,
„Za stracone dni.
„Bo dziewica nie ojczyzna,
„Bo jćj strata, to nie blizna,
„Co zasługą lśni.
„A gwiazdeczki,
„Kochaneczki,

—
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„Już zapomnieć czas;
„Inne zamarzyć kochanie,
„Co z snem marnym nie ustanie,
„Chyba z śmiercią w raz!“
I z uboczy,
Postać kroczy,
W czarnym.kirze tu!
Z krwawą piersią ze łzą w oku
Ściga na jawie, o zmroku,
Dziwna zmiana snu! —

iW ® H E S H a
FANTAZYA.

dybym się zmieniła,
W gwiazdeczkę na niebie,
Ciąglebym świeciła
Rodakom w potrzebie.
Bo żałoby chmury,
Ćmią sępne ich lica,
O niech im choć z góry,
Lśni moja źrenica!
Błagam cię w pokorze,
Weź mię, weź do siebie,
Braciszkom mój Boże,
Zaświecę na niebie.
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1 otocz me skronie,
Nadziei koroną,
Nad rodzinne błonie,
Niech blaski jćj płonąGdy czarna zawieja,
Ich serca ogarnie,
Ja gwiazda — nadzieja,
Złagodzę męczarnie.
Do nowćj Judei,
Rozświecę im drogę,
W gwiazdeczkę nadziei,
Boże, zmień niebogę.

S Z A L O N A .
FANTAZYA.

„O dziatki wy się ze mnie śmiać niepowinnyście."
A. Mickiewicz — w Dziadach.

Boże m ój, wielki Bożel
Weź mię już, weź do siebie,
Błagam cię biedna w pokorze,
Lepiój mi tam będzie w niebie.
W piersi żal tłumi oddechy,
Oko z łez nie osycha.
A w koło mnie puste śmićchy,
Oh świat się dziwnie uśmićcha.
Choć żal mój i łzy wyśmiane,
Sercu boleść pociechą.
Choć zmarły dźwięki kochane
W duszy żyje ich echo!

Gdzież się mi bracia podzieli?
Wołam ze snu rozbudzona.
Do koła tłumnie stanęli —
— My tu, czyś ty szalona? —
To wy? — o gdzie tam — to nie
Ja wołam innych braci,
— Nie — oni dęby! wy krzewy
Drobnej i nędznćj postaci!
Widzę ich w śnie jak na jawie,
Miecz błyska w ich dzielnćj dłoni,
W oczach myśl świeci o sławie
„A łza za krajem, to oni!“
Patrzą nań ludzie zdziwieni.
Biedna, co jej się stało!
Lice tak dziwnie promieni,
Jakby ogniem pałało.
1 płaczą nad jćj niedolą,
Tłum nań woła: szalona.
A dzieci dziko swawolą,
Szydząc i krzycząc: „to ona !4<

DRZEWA OJCZYSTE
FAM'AZY A.

raj mi muzyko ojczystych drzew,
Przeciągły, tęskny, pogrobny śpiew 5
Rozkołysz szumem, rośpiewaj w chór
Duchy naddziadów zaklęte w bór.
A pieśń odklęta niech leci w świat,
Pieśń zmartwychwstała z minionych lat.
Każdy jej rozdźwięk puszczony w lot,
Niech bratnim sercom zahuknie w grzmot.
Już wyje burza, po gromie grom,
Rozświecił otchłań olbrzymim snom ,
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Błyskawic falą oblał się las,
Zastępy duchów powitam wraz.
Gromowym wieńcem płonie im skroń,
1 błyskawicą lśni groźna dłoń.
Słychać i głosy: jesteśmy tu
Dziatwę z twardego powitać snu.
Za was, o bracia, krzyknąłem sam,
Okrzyk uleciał do niebios bram,
Duchy wśród gromów zacichły wraz
A łzą aniołów rosił się las.
Spłakane drzewo konary schyl,
Szeptaj nadzieje pogodnych chwil,
Ja się otulę w twój bujny włos,
Zbudziż mnię bratni powitań głos?...

MODLITWA DZIATEK.
FANTAZYA.

^*®zemu to takie oczki spłakane?
Co ci jest siostro? wszak matka żyje?
I ojciec żyje — nie patrz się w stronę,
Oddaj chusteczkę co ci twarz kryje.
I jam zdrów — widzisz? a tam już bieg?
I młodsze siostry — my wszyscy zdrowi.
Powiedz mi czego ty płaczesz? czego?
Niech się braciszek wszystkiego dowić;
Tyś taka biada, taka spłakana,
Uciekasz od nas choć cię kochamy;
Patrzaj — no, patrzaj, siostro kochana
Jakie my ładne kwiateczki mamy.
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Wszystkieśmy takie kwiateczki rwały,
Dziewica siostry całuje , pieści,
A potem długo razem szeptały,
Z braciszkiem jakieś smutne powieści.
I wraz na ziemię klękli w pokorze,
Rączki do góry wznoszą z modłami,
Całują ziemię i roszą łzami,
Modlitwę dziatek wysłuchaj Boże!

POLOT DO SWOICH.
FANTAZYA.

^dybym ja skrzydełka miała
0 zarazbym podleciała.
Nad te martwe pól zagony,
1 wionęła w inne strony.
Bo choć jasno słońce świeci,
1 całe błonie się kwieci,
Ależ pusto, tęskno w domu
Niema słońce świecić komu.
A na kwiaty choć o wiośnie
Popatrzeć nawet żałośnie,
Bo majowe śliczne wianki,
To mogilne są równianki.
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Jak po pszczołach bez macieży.
Ziemia pustym ulem leży;
Niema nawet plastru miodu,
Zanieść braciom mego rodu.
Ja pragnę być z braćmi memi,
Boże skrzydeł!—- w lot, — od ziemi.
Nic na drogę mi nie trz e b a ,—
Prócz twój łaski Ojcze z niebaCóż to słychać? czy głos matki
«Gdzie są moje drogie dziatki
To wiatr jęknął przez gęstwinę
I złudził biedną dziewczynę!
„W rócą; wrócą, matko miła,
Pieśń od niebios zadzwoniła —
Boże, Boże, wielki Boże,
Czy to jawa ? to sen może.
„Sen czy jawa — ej, polecę,
Nadzieją skronie ukwiecę,
Pieśń pociechy im zanucę,
Matko miła wnet powrócę.
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Tak roi i z sobą rozmawia dziewica,
A dziwnym zapałem promienią jćj lica,
I ręce wzniesione, jak gdyby anieli,
Na skrzydłach śnieżystych unosić ją mieli.
Wraz, rzutem gwałtownym opadły ramiona
Dziewica się słania, upada i kona,
Skonała — u grobu nie było nikogo,
Bo w grobie grzebano dziewczynę ubogą.

9

DUMKA
<«®e>

«SP eszczem małem był chłopięciem
Już na wodną biegłem toń.
! rozkosznem wód objęciem.
Płonącą chłodziłem skroń!
Tam na fali błękit pływał,
Tam kąpałem duszę mą ,
Tamem pieśń przyrodzie śpiewał
Całą wzdętćj piersi g rą !
I choć w słowa nie ujęta,
Nie wiem— czy to nieba cud?
W piersi drżała nuta święta,
W sercu drżał mych pieśni płód.
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Iłom mógł jednem tchu owianiem*
Wciągnąć w siebie cały świat,
Bo mi płonął mar świtaniem,
Czarodziejski cudów kwiat !
Mogłem z falą, z gwiazdą płynąć.
Pełną piersią pluskać w toń,
Gdzieś obłoczkiem, zdrojem ginąć,
1 tchnąć w całą raju w oń!
Więc tonąłem coraz głębiej,
W jasny błękit, srebrną toń.
Do rodziny gdzieś gołębiej!
Do anielskich gdzieś tam skroń!
Dziś — zgubionych nieba dźwięków
Rozpryśnionych szukam fal,
Gdzieby cud niebiańskich wdzięków
Mój nadziemski stulił żal!

DUM KA.

«N apłakałem , bo me serce
Spiekłe ogniami zgryzoty,
Wpija cichą łzę tęsknoty,
•iak rosę, kwietne kobierce.
Zapłakałem bo do koła
Ni przyjaciół, ni rodziny,
Śród tej żałobnej dziedziny,
Stroskana myśl nie wywoła !
Mogiłą jest serce moje!
Mogiłą cała kraina!
Nikt imienia nie da syna,
Jak w cmentarzu sam tu stoję!

—
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Promyki świetnych nadziei,
Co w dzieciństwie tak mi lśniły,
Pośród złych losów kolei,
Pomierzchły i w dal się skryły.
Jaka tu noc, —■ ale w duszy,
Przeczuwam chwilę skonania,
Co mi dachów świat odsłania,
I powłokę ziemską kruszy. —
Znów wrócę do mój rodziny,
Ziemskie opowiem jój bole,
Może też i lepszą dolę,
Wy błagam dla mój krainy.

DUMKA.

iosenko-r- kukułko, kwil dumki żałoby,
Polatuj stęskniona nad braci mych groby;
Do gniazda wyrywaj bryłeczki z mogiły,
By dumkom pisklętom anioły się śniły.
Gdy gwiazdy nad ziemi zabłysną całunem ,
Gdy niebo pogrzebnym zahuczy piorunem»
Na himny grobowe zawtóruj żałośnie,
I zapłacz przeciągle, serdecznie, rozgłośnie!
O niech cię usłyszą siostrzyce me sennne,
O niechaj im zalśnią postacie promienne,
Roskołysz im czucia do marzeń przeczystych,
Polatuj z sennemi do mogił ojczystych.
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Wygrzebuj im święte z przeszłości pamiątki,
Poległych za prawdę bielejące szczątki,
Na sercach zawieszaj rodzinne klejnoty,
A czarną wstążeczką zastąp łańcuch złoty.
Zbudzone z krzyżykiem niech modlą się białym,
I złożą na rączki siostrzyczkom swym małym,
i niech go brylantem łzy czystej rozświecą,
A jasnym nadziei bławatkiem zakwiecą.

K W IAT1.
FANTAZYA.
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U p a trz c ie siostrzyczki jakie piękne kwiatki,
Róże— Bławatki!
Jeszcze błyszczą na listkach białe krople rosy.
To łzy aniołów, co tam wzlatują w niebiosy.
Widziałem ich klęczących na łąki kobiercu,
Białemi skrzydły otulali kwiatki,
1 białe dłonie mieli na sercu,
A w oczach jasne brylanty drżą,
Ta rosa czystą aniołów łz ą !
Z bławatków wianki uplotę sobie,
Wiecie gdzie rwane? na matki grobie,
Nie na cmentarzu—• w niwie złocistej,
W mej zagrodzie poojczystój!
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Siostry! — to wielki cmentarz ta niwa,
To złoto zbóż co jak fala pływa,
Z kości mych ojców bujny wydaje plon.
Patrzcie na kwiat jak główkę skłania on,
Smutny bez matki, ledwie wyrwany z łona,
Pochylił główkę i kona!
Siostry! jam we śnie kwiaty widziała żywe,
Gdzieś na jałową rozwuane niwę:
Takie smutne!— och wy się ze mnie śmiejecie,
Szczęśliwe wy nic nie wiecie
O kwiatach które nam ziemia
Bujnie rozplemia
A burza co z dołu wieje,
Niszczy co Bóg zasieje!
Chodźcie tu do mnie siostry kochanki,
Mam dla was śliczne z bławatków wianki,
O jak wam ładnie! pokaże was we śnie,
Kwiatkom— Braciszkom na obeój dziedzinie

d u m k a

fiaPłyszczały mi kwiatki, gdy słonko świeciło,
Kwiecie pełne woni, bo słonko żywiło:
Oj słonko swobody gdzieś zaszło! noc czarna,
Poćmiła te blaski— dziś woń ich ofiarna,
Woń kwiecia nad truną mej ziemi się wznosi,
I tylko ją czasem łza Anielska rosi.
Dzwiewico ! choć w dali, mćj duszy tyś bliską,
Rozwieszaj kwiateczki nad sióstr twych kołyską
Równianką braciszków osłaniaj im skronie,
A kiedy podrosną— siostrzycom zapłonie,
Złociste swobody słoneczko! i żywe,
Jak cudem obaczą Rraciszki prawdziwe.
Dziś piosnką przeszłości sny dziecin umi!aj
1 karmią nadziei, na przyszłość posilaj,
A kiedy podrosną, to hoże i krasne,
U ołtarza znajdą, w braciach męże własne.

I l l i l l f l ,

'^Ptraszna moja męka!
Serce z żalu pęka,
Okropnaż— to dola,
Sieroctwo, niedola!
Na łonie przyrody,
Chciałabym swobody,
Jak ptaszek w błękicie,
Przebujać to życie!
Przebujać ochotnie,
Swobodnie, polotnie!
Po niebie Wysokiem,
Z żeglarzem obłokiem.
Ulecićć z tej ziemi,
Piórkami lekkiemi,
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Mnie lotu potrzeba,
Do góry, do nieba!
Tu nie mam nikogo,
Ludzie szydzą srogo,
Gorące uczucia,
Nie znajdą spółczucia!
Gdyż ludzie szydercę,
Pojmująż to serce?
Co karmi niewinne,
Uczucia rodzinne!
PJaczę po kryjomu,
Och! bo nie mam komu,
Wypłakać tęsknoty,
Bezbratniój sieroty
Bezbratniej — bo oni
Nie w rodzinnój błoni!
Gdzież Matka?— mogiła,
Już nam ją pokryła,
O matko jedyna,
Biedna ja dziewczyna,
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Toć lepićj tam w grobie,
Usypiać przy tobie.
Coś tęskno wiatr szumi.
Czy on mię rozumie?
Tyś lepszy od ludzi,
Ciebie żal mój budzi.
Obiega do kota.
On może wywoła
Z mogiły cień błogi
Siórocie ubogićj,
O wietrze! z pod ziemi,
Powiewy lekkiemi,
Wywabiaj postaci
Mój Matki i Braci!
O niechaj na chwilę.
Tęsknotę umilę.
Choć sennym widzeniem
Choć marą, złudzeniem,
Już gwiazdy zalśniły
Dla Matki mogiły;
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W pomroku całunie
Jak światła na trunie.
Gwiazdki srebrno - lice.
Aniołków źrenice,
Wypatrzcie mię sobie
Sierotkę na grobie.
Weźcie mię do siebie
(iwiazdeczki na niebie s
Polecę, popłynę,
W niebieską dziedzinę.
Tam biedne pacholę
Opowiem niedolę.
A Ojciec rosplemi
Swobodę na ziemi!

DWI E MOGIŁY.
FANTAZYA.

S& 0 mój Boże! już dzień biały,
Gdzieś uleciał sen mój cały!
Nie zapomnę nigdy sobie,
0 aniołach i o grobie.

Widzę jeszcze dwie mogiły,
1 tak żywo, jak się śniły;
Jam pobiegła na grób matki,
Zanieść w darze łzy i kwiatki.
A w tćm słychać ciche tony,
Śpiew przeciągły, oddalony,
Coraz rzewniój w serce wnika,
Coraz bliżej się pomyka.
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Śpiew brzmi ślicznie w nocną ciszę,.
Już, już polot skrzydeł słyszę,
Ach! i jasność tajemnicza.
Anielskiego lśni oblicza!
Trzech aniołów zbiegło społem,
Otaczają trwożną kołem,
Upieścili, pocieszyli,
I na skrzydłach w niebo wzbili!
0 siostrzyce! tam w błękicie,
Już krzyżyka nie ujrzycie,
Co tkwi na mogile matki,
Ni tam błyszczy łza ni kwiatki!
Tylko gwiazdy w głębi świecą,
A anioły ku nim lecą,
Ja ich błagam łzą na oku,
By spoczęli na obłoku.
1 na chmurkę wbiegli małą,
Boże! co się w sercu działo!.
Bo z niej ziemia moja cała,
Drugą się mogiłą zdała !

\
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Grom jak organ na pogrzebie,
Himn żalu odegrał w niebie;
Na całunie chmur ciemnicy,
Lśnił krzyż wielki z błyskawicy.
Łkanie zaparło dziewicy słowa,
W śliczną dłoń oczy spłakane chowa,
Smutnie nań młodsze siostry patrzały,
Snu nie odgadły— łzę zrozumiały.

1«

STOKROĆ.
FANTAZYA.

°s&®

1

iosna! wiosna!— jaki wonny
Zawiał wietrzyk— gwiazdką białą,
Go tam w darni zamrugało?
To stokrotka!— wzrok przestronny
Puszczam błonią — zieleń miła!
Rannym śpiewem ucho pieszczę,
Gzyjaż nuta zadzwoniła?
Oto ptaszek nie leniwy
Z bryłką ziemi po nad niwy,
W zlata, dzwoni, piosnki wieszcze.
Hej skowronku! wzlatuj sobie,
Śpiewaj sobie — coś — o wiośnie—
Bo tu martwo — jakby wr grobie,
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i ja dźwięknę pieśń roznośnie:
Rozbudzajmy stęgłe niwy;
Niech wybłyska krasne kwiecie,
Niech się w śliczne wianki splecie,
I potrząsa ten szron siwy.
Go tam jeszcze mrozi błoń!
O majowy wietrze wioń !
Bo do pieśni tyś mi wtórem,
Nim się w szumie ozwiesz chórem,
Rozliścionych bujnych drzew,
Co aż w nieba rozgrzmi w śpiew.
Ho! jak strzała w górę wzbity.
Już skowronek wpadł w błękity,
Zniknął— darmo wtapiam oko,
Ani śladu mój ptaszyny
Gdzie on leci tak wysoko?
0 już zgadłem: mój jedyny,
Wieszczy ptaszek— z bryłką ziemi
1 stokrotką— zbiegł w wyżyny,
Ojcu w niebie przez anioły,
Zanieść kwiatek z wieścią maju
Czy powróci z wieścią Raju?
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Ho już wraca, lot wesoły,
I śpiew taki! dobreż wieści.
Drogie ptaszę nam wy wieści?
O spółbracia ! treść ich mila.
Wciąż ptaszyna mi nuciła
Dobre wieści— wciąż słuchałem.
Ptaszę dzwoni błoniem całem:
„Ojciec niebieski twćj ziemi,
„Stokrotkę szczęścia rozpJemi.

WRÓŻBA i)LA ŚNIĄCEJ DZIEWICY.
FANTAZYA.

ak to lubo na swobodzie!
Złotą rybką pluskać w wodzie,
Jakie błogie, rajskie życie,
Ptakiem bujać po błękicie 1
, , Gdzie chce modre pruje fale,
Gdzie chce przysiądzie na skale,
I piosenki, w loty nowe
Rozdźwiękuje na dąbrowę!*4
,, Bo ptak wzbija się w błękity,
Z perlą rosy na gór szczyty,
Rybce w perlejącój fali,
Całe niebo się krysztali. “
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,,B o w powietrzu i na wodzie,
Żyją lubo o swobodzie ,
A mnie kto da skrzydeł dwoje?
Złotój rybki kto da stroje?
„Kto mię w srebrne spławu tonie?
Lekkim puchem kto owionie!
By podlecieć i popłynąć,
I gdzieś w błękit, w falę zginąć?
W IESZCZ.

„Śnij dziewico!
Bóg gotuje tam
Nowe życie;—
W jawę zamieni

bo dla ciebie,
na niebie —
marę senną,
promienną!

Nowa jutrznia nam zapłonie,
Rybką pluśniem w swobód tonie,
I jak ptaki na błękicie,
Wioniem w młode , rajskie życie.

DUMKA,

w Sbęka po męce— o! gorzki świat,
Tak gorzki jako piołunu kwiat!
A kiedyś ssałem przesłodkie miody,
Dzieckiem na ustach matki— przyrody!
Czemuż o h ! dzisiaj nie tak jak wprzód,
Na ustach słodki gdzieś zniknął miód;
Bo słońca ciepło nie grzeje pszczółek.
Gdzieś pierzchły z swoich rodzinnych ziółek!
Dzisiaj sierota ! w oku lśni łza ,
Co nicią spomnień od serca drga,
Na jawie, we śnie gonię westchnieniem.
Za jakąś, m arą, widziadłem, cieniem.
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1 czegoś szukam! — i nie wiem gdzie?
Czym widział jawą, czy tylko w śnie,
Śniłem, tak śniłem, cuda a pieśni,
Nigdy ich nigdy serce nie prześni.
Dzisiaj sierota dla czego sam,
Na smutną nutę pieśni me gram;
Bom miał słoneczko— dziś tylko cienie,
Matkę i Braci — dziś ich spomnienie!
Męka po męce — bo wspomnień w ąż,
Zatrutem żądłem kaleczy wciąż,
A oko widzi: groby, mogiły,
Otwarte, jak się wczora wyśniły,
O Matko
Gdzieście
Tęsknię i
Boleśnem

moja i miła Brać,
najmilsi, o dajcie znać,
nie m a— tylko piosenka
echem do was pojęka!

Ona mi jedna została tu,
Dmie skołysać serce do snu;
A we śnie ciągle i ciągle dzwoni:
Obaczysz Matkę w rodzinnćj błoni.
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Dziś zabłąkanej daleko gdzieś,
Wietrze, sierocą piosenkę nieś:
O niechaj zabrzmi z ojczystej strony,
Śpiew mój sierocy, śpiew mój stęskniony.
Matce i Braciom piosenko graj,
Jak po nich tęskni rodzinny kraj,
0 niechaj w rócą,— jak dziecku wprzódy
Przyniosą słodkie— ojczyste miody:
Wtedy o! wtedy niech piosnka m a,
Jak serce struną wesela drga;
1 niechaj słodko jak miodna pszczółka,
Brzęczy i dzwoni z ziółek na ziółka.
A dzisiaj smutno o! smutniej dzwoń,
Przez pustą— moją— rodzinną błoń!
I leć, ej poleć— do Braci w dali.
Może się który ciebie użali!

4 ®

^
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Ij^wobody! swobody!

Błękitu! pogody !
I śpiewu i woni!

0 chciałbym pogoni,
Po świecie szćrokiem,
Rozeiec się obłokiem,
Rozwiać się po kwiecia;
1 w całem stóleciu
Jak dziecko w kolebie,
O Bożym żyć chlebie.
Skowronkiem prześpiewać,
Obłokiem przewiewać,
Przeszumieć strumykiem,
Bom z serca słowikiem!
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A moje tu pieśnie,
Gdzieś głuchną boleśnie,
Z pod serca mgłą łzami,
1 tylko z ptakami,
W przestronnym błękicie,
O jasnym brzmią świcie.
A ludziom? ej ludzie!
Sniąż kiedy o cudzie?
O pieśni, o locie?
Im lepiej na słocie
Pod dachem spać sobie —
lm w duszy jak w grobie,
Robaczliwe chucie,
Roztoczą spółczucie !
Hej pieśni— kochanki!
Wzlatujcie do nieba,
Do uczuć równianki,
Gwiazdeczki wam trzeba!
A kiedy ze szczytu,
Jasnego błękitu.
U gór mych podnoża,
Spadniecie na zboża ,5
Zmyte w rannej rosie,
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W pastuszym rozgłosie,
Zespólcie się chórem,
Z wieśniaczym tam wtórem.
Bo niwa złocista,
Ł z ą niebios kroplista,
Bławatkiem połyska J
To niebo tu ciska.
Anielskie źrenice!
Więc stroję weń lice,
Z bławatkiem we dłoni,
Rozdźwiękam po błoni,
Rodzinne piosenki,
Do swobód jutrzenki!
Dzisiejsze choć smutne,
Piosenki pokutne,
Od jutrzni tam młodej,
Czekają swobody!
0 Bracia z zaraną,
Jutrzenką rumianą,
Powstaną, podlecą,
1 w słońcu rozniecą,
Światło odrodzenia,
Słyszycież te pienia?
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Gdzieś chmurą gromową,
Rozbrzmiewa ich słowo.
0 niechaj grom bije,
Toć ziemia odżyje!
A tęczą swobody,
Rozbarwi świat młody,
1 śpiewak— jaskółka
Obleci do — kółka,
A z smutków po burzy,
Swe czoło rozchmurzy.

CZEŚĆ TRZECIA.

RÓŻNE WIERSZE.

8111111.

Kiedy niedoli bolesne pęta
Okują ducha swobodę,
Kiedy nadzieja w złudzie poczęta
Odbieży twoją zagrodę.
A ty sam jeden, w sobie zamknięty,
Z troską— twoją powiernicą
Polewasz łzami chlćb napoczęty,
Boś karmion ducha tęsknicą,

II
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A ziemia cała: wielkim całunem
Słońce, pochodnią grobową,
A każda słodycz tobie piołunem
! gąbką zda się octową.
O

któż— to wtedy do drzwi zapuka?
Gorycz żywota osłodzi?
Kto skrytą ranę sćrca wyszuka?
Balsamem pociech złagodzi?
O wtedy— z błękitów toni,
Wypłynie postać świetlana!
Zbiegnie do Ciebie, łezkę uroni
1 rany zleczy : Wybrana !
Oko jćj skrami miłości płonie,
Oblicze promień ufności rzuca,
W ustach miód pociech— spółczucia dłonie
Na twe ramiona zarzuca!
Nagle opada brzemie zgryzoty,
W piersi miodowa słodycz się leje,
Pijesz anielskiej nektar błogoty
Zmarłe, na nowo wskrzeszasz nadzieje*
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1 taki zachwjt ogarnia ducha
Ze z pełni serca wyleje łzami,
Modłę podzięki. W niebo woń bucha,
A modli Bogu pieśniami!
O błogo temu, komu w niedoli
Bóg ześlę : Wiarę — W ybraną,
Bo chociaż straszne męki przeboli
Niebiańskich pociech świeci mu rano

W ITANIE WIOSNY,
«0»
A l a okólnych pogórzach Tatrzańskiej rodziny.
Szaro - zielone mszysto przebłyskują smngi,
Babia-Góra, prababa, wiekowe łysiny
Obwija czepcem śnieżnym,— jej sędziwe syny
Błękitnieją w oddali schylonemi garby,
Dźwigając na nich dziejów i pamiątek tyle,
Że ich dotąd przemyślne nie zorały pługi,
1 nie zmyły nawalne nieszczęścia szarugi
Co brudnym deszczem ściekły po kraka mogile
Bo wjćj łonie zaległy dla przyszłości skarby!
Wiosna, na niebie wiosna, dziewicza i jasna
Słoneczną gra źrenicą, z piersi tchnie w-oniami,
Zakażdemtchnieniem strzela z ziemi gwiazdska krasna
Stokroci i żywemi drga w niebo rzęsami,
A stara Wisła szumi i otrząsa lody,
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Co ją mroźnemi pęty okuwały zimą,
I błękitem rozbarwia swoje białe wody,
A szelestem fal wszczęła gawędę rodzimą
Z ziemicą okoliczną— pod Wawelu grodem
Nadęła pierś matczyną, białą, dumy pianą
Bo w niej zamkowe baszty błyszczą słońca wschodem
I tulą do jej piersi swoją skroń rumianą,
1 szepcą jej przeszłości wielkie, świetne dzieje
A obecną odmianę— to z żalu fal jękiem,
Rozpacznie wraz zaszumi— powodzią wyleje,
Nabłonia Zwierzynieckie— wnet ściszonym dźwiękiem
Spływa w stare koryto— a płynie w nadzieje!
1 błoń się wnet odziała plon wróżącym majem,
Wieszczek skrzydlaty w błękit poleciał po wieści
Skowronek,— pytać niabios poleciał za krajem
1 wnet je oraczowi piosenką obwieści.
O ziemio! jakżeś śliczna w majowej sukience,
Słońcem się cała złocisz, tchniesz Wisły falami
Skow'ronek pacierz ranny zmówił ci w' piosence
A gród Krakowa w chórze zamodlił dzwonami.
Ziemio moja! od dziecka grasz w mą duszę pieśni
Jak ty stare a świetne jak słońca oblicze,
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One pod sercem płyną, a z piersiowej cieśni
Wypierają się w błękit, święto— tajemnicze,
Ja się modlę do ciebie pieśniami takiemi,
Ziemio — Matko! bom pierśmi karmiony twojemi.
Ziemio — Matko! mą duszę wciągnićj w twoje łono.
Synowską nad twą dolą we łzy roztopioną,
Bo w wiośnianej sukience takeś straszno miła.
Jak dziewica, co wiankiem martwą skroń obwiła.
Gdyby letargiem zaraz po ślubie usnęła.
Tyś usnłęła letargiem— bo twe ciało święte,
Jeszcze toczącym śmierci robakiem nietknięte,
0 ciebie słońce Maju ogrzeje, tchniesz życiem
1 syny twe powitasz głośnem serca biciem,
Wstaniesz i spojrzysz w słońce— dziś my twoje dzieci
Na twój chwały koronę wciąż zbierajmy kwieci!

NASZ OBRAZEK

W f ieczyści gońce za Wolności blaskiem
Lecim z ułudy, w ułudę — obrazkiem
Znęceni jednym i drugim i trzecim
Wszystkie nie nasze! my lecim a lecim —
1 znowu chmury osłonią nas grube,
Brniemy w ciemności, chmury na zagubę
Biją do koła— hćj natężyć skrzydła
To czarcie sztuki, piekielne mamidła
Pierzchną: — a świałło ujrzym , Boży dzionek
Co już wygląda z jutrzenki obsłonek
Rozstrzeli w koło jasną światła strzałą,
Aby z obłoków Bóstwo zmartwychwstało!
A nasze Bóstwo?— co nam na dnie duszy,
Skryte, spłakane, w grzechow'ój katuszy,
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Ciągle szeptało: Bracia— Ziemia— Matka
Czeka rodzinne, ognisko i chatka —
Prawda i święta wiara w naszym kraju
Mlekiem i miodem spłyną w swobód maju.
To nasze Bóstwo na zorzy świtanie
Wyleci ptakiem orlęciem w zaranie.
I skąpie skrzydła w słoneczku i w górę.
Wysoko wzięci nad niedoli chmurę —
To nasz obrazek— a inne? ej! marne
Świecą z początku— a potem wnet czarne
Lećmy za naszym— na rozkwitłem polu,
Srebrzyste godło w błękitnem okolu,
Swobód Jutrzenki— choć chmury i gromy
Zasłonią z oczu— on w duszy widomy.
Jak dziś nam* w duszy świeci promienisto
Tak nam rozbłyśnie nad Ziemią Ojczystą.
Bozproszy czarne grzechowe chmurzyska
Lećmy do Jutrzni! wschodu chwila bliska.

DZIŚ I NIEGDYŚ

niebie tyle blasku i pogody,
Na ziemi tyle barwy i woni
Cudnaś zaiste sukienko przyrody
Kiedy cię wiosna przed okiem rozsłoni!
Kiedym żył w świeżej, porankowej chwili,
Wtedym w twe blaski wpatrywał źrenice.
Dziś darmo oko zachwycać się sili,
Dziś mi pobladło przyrodzenia lice.
Choć woń i blaski, opłyną mię w koło,
Jakby przez krepę szarzeją w mćm oku,
Na barw tysiące patrzę nie wesoło,
Słonko pomierzchło w duszy mćj pomroku.
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Tylko czasami jakiś blask z uboczy
Jakaś woń z dawnych doleci mię błoni,
Pierś zatchnie wolniej, łza przeczyści oczy
1 myśl polotniej po świecie pogoni!
Chwilka to drobna, raźna, błyskawiczna.
1 znowu duszę osępią trosk chmury,
Przyrodo ! tyś jest tam tylko prześliczna
Cdzie mi przypomnisz me ojczyste góry!
Woń tamtych kwiatów, tamtych zdrojów szumy,
I blaski nieba złudnie udasz w dali.
Wtedy pierś w rzewne rostapia się dumy,
I łzą zachwytu na oku krysztali.
NB.

W iersz ten pisany za granica,

DO PRZYJACIÓŁ.
9«©
nie żądajcie o demnie zapału
Łez uczuciowych, uniesień zachwytu
Błyskawic w oku, z piersi dźwięków szału
Ni w pieśniach moich pogody błękitu!
Miałem je miałem w zaraniu żywota
Gdym czuciem wpływał w bratnich serc krynice
Gdym wtapiał oko w przyrody tajnice!
Grała mi w pieśniach anielska błogota,
Dziś! o dziś ranne pomilkły rozdźwięki.
Uczucia spiła niedoli posucha
Serca mi krewne trumna kryje głucha
Ja sam kraterem; gdież skry do piosenki
Chyba z czeluści zgorzałego łona
Jak ta pieśń dymna, kłębem żalów buchnę
Po co was chmurzyć? ja mam trumnę druchnę
Dla was przyszłości Jutrznia zapalona.

DO O C Z O W LAURY.
$98
¿¿fe jam ujrzał mą Laurę jak słonko promienną
I dotąd świócą w duszy promienie jćj oczu,
1 postać jej świetleje w pamięci przeźroczu,
Choć całun nocy gwiazdę osłoni mi dzienną.
Para gwiazd wciąż mi błyszczy w drogę nocy
ciemną
Jak żeglarz zabłąkany w grubej ćmy zamroczu
Steruje się po ogniu co błysnął z uboczu,
Tak ja po tych dwu gwiazdach ćmę przepły
wam senną.
I z rankiem choć na niebie słoneczko zaświeci,
A gwiazdy śpiące główki wgłąb błękitu skryją,
Moje gwiazdki, bliźnięta razem z słońcem biegą;
Chmury słońce zasłonią? para gwiazd wyleci
I błyszczą jak dwa słońca, nim chmnry roskryją
Znów słonko, one ze mną do wieczności zbiegą.

DO

w5r iszą do Ciebie, bom w życiu mem eafćm
Nosił Cię w sercu, od tćj samej chwili
Kiedy Cię w twojćj malarni poznałem
Przed obrazami twemi! Myśmy byli
Dawno znajomi i będziem na wieki,
Bo choć się zamkną śmiercią me powieki;
Duch mój poniesie twój obraz ze sobą
Nie zasępiony sumienia żałobą,
Czysty, jak czyste twe życie i czyny
Nióm ja rozsępiam własnej duszy winy,
Dumą skalanej, dziś żądnej pokory,
Do prawdy zdroju dziś kwapię się chory
Tyś w sztuce praw’dy uczył mię niestety

-
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Jam szukać nie chciał, jedynćj zalety
Prawego człeka: Polaka, artysty.
Goniłem duchem jakiś zamęt mglisty.
Kształty bezcielne, mrzonki czczćj ułudy
I duma chciała z nich wydobyć cudy
Goby przed okiem spółbraci świeciły
Na c o ? ... byleby oczy ich olśniły.
Bezcelny żywot, toć za nim pokuta
Poszła wraz w ślady i czara zatruta,
Żywota mego. — Dzićj się wola Boga
Jam cierpieć winien, ciernista to drogaCzy Bóg pozwoli wydobyć się z kału
Grzechów, i znowu żyć bez mrzonek szału
Trzeba mi wierzyć, modlić się gorąco!
Przy grzmotu groźnym pisze to odgłosie,
Wtwojóm mieszkaniu: przy połyskach z chmury
Przy takiój Boźćj pieśni: co w jój głosie
Bóg do grzćszaików zwykł przemawiać z góryJam winien mojćj obecnej niedoli,
Jam winien temu, co w duszy mię boli.
Lecz po co Tobie mam zasępiać chwile
Moją niedolą? zasępiłem tyle
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Już w twoim domu; czćmże Ci osłodzić?
Chciałbym i nie wiem, nie mam ezćm, nagrodzi
Ni jednćj myśli pogodnćj,... uczucia
Coby słodyczą wpłynęło w Twe czucia,
Jedno życzenie: jak dotąd w rodzinie
Niechaj Ci błogi żywot w Bogu płynie.
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R . m*§ cieszy na niebie jasna gwiazd drużyna
Ani statki płynące przez wody spokojne.
Ni przez pola rycerze kiedy biegą zbrojne,
Ani w ślicznej zarośli płochliwa zwierzynaNi żądanego szczęścia nadbiegła nowina,
Ni miłosne powieści wzniosłą mową strojne,
Ni wdzięcznie gdy mi nucą dziewice dostojne
Gdzia biją wodotryski, i kwitnie dolina.
Nic się już nigdy sercu memu nie rozwtfeięczy
Tak mi na wieki wszystko płot grobowy słoni
Bo się tam ukochane światło moje skryło,
A żywot ten obecny tak nudzi i męczy,
Że wołam śmierci! Znowu by powrócić do niej
Widzieć ją ! lepiej nigdy widzieć jej nie było!

PRZEKŁAD
Z FAUSTA

GOETHEGO.

Małgorzata śpiewa p rzy kołowrotku.
§033

K ie rc u tak ciężko
Biedzi się, smuci,
Pokój mój duszy
Nigdy nie wróci.
Gdy go nie widzę
Straszno jak w grobie,
1 świat mi cały
Zda się w żałobie.
Nie mam już rady
Biednój mój głowie,
12

Zmysły już tracę,
Plączę się w mowie.
Na sercu ciężko
Piędzi się smuci
Pokój mój duszy
Nigdy nie wróci.
I za nim tylko
W okno spoglądam
W yjdę, to jego
Oglądać żądam.
Szlachetna postać
Ten chód uroczy
Ten uśmiech miły
Te jego oczy.
I słodkiej mowy
Dźwięk czarujący,
Ręki ściśnienie
Całus palący.
Na sercu ciężko i t. d<
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Upaśćbym chciała
W jego uściski;
Czuć że on łona
Mego jest bliski.
Do pocałunków
Usta otwierać
I śród pieszczoty
Choćby umierać.

a»o w .

t
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kiedy w samotnćj dumań godzinie
W przeszłości nieba duch twój uleci,
I każdą chwilę gwiazdą roznieci
W świętej ojczystych wspomnień dziedzinie
A ujrzysz z nagła jasne postaci,
To będą duchy twoich spółbraci!
Nie trwóż się widmem, o nie kryj lica
Pomnij: ześ Polska dziewica.
Kiedy w samotnój dumań godzinie
Ducha w przyszłości wnurzysz głębinie,
Choć cię do koła fale otoczą,
Świeć im nadziei gwiazdą uroczą l
Niech cię nie trwoży burza szalona
Mocny ster wiary fale pokona,

181
Po nad straszliwe wzniesie odmęty
Twojej wiary zakład święty!
A jeśli kiedy wr takićj godzinie
Złote widziadło marnych rozkoszy,
Święte wspomnienia przeszłości spłoszy,
Jeśli zapomnisz o twśj krainie:
O wtedy wymaż z kart imiennika
Ten nudny wićrsz sam otnika!...

1»«» 'fl'. 35.
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dawniej mi lśniły gwiazdeczki w obłoku
Dziecięciu w kolebce, dziś ciemność grobowa;
A gwiazda się jedna za drugą gdzieś chowa,
I dzisiaj łzą żegnam gwiazdeczkę w twem oku.
Na niebie ojczystem grzmi czarna zawieja!
.la oko wytężam, gdzie promyk mi błyska,
Okropne dokoła zawisły chmurzyska
Za chmury gdzieś zaszła gwiazdeczka nadzieja!
Na grobie mej matki gdy siądę spłakany
A w koło mnie całun ciemności osłoni,
Dziewico nim spocznę w grobowej ustroni,
Niech oczu twych promyk zalśni mi kochany.
Ten promyk, co dzisiaj lśni z twojej źrenicy
Brylantem nadziei dla kraju, dla Ciebie,
Pokażę aniołom dar czystśj dziewicy:
Nad Kraka mogiłę zalśni gwiazdą w niebie.

jakże zaehwyca
Ta dziewica!
To oko inglące tęsknotą!
Po ciężkiej utracie?
Po ojcu? czy bracie?
Nie! to za swómi sierotą!
Anielska Ludmiła,
W kolebce gdy śniła,
M atka śpiewała powieści!
O ojca dziedzinie
Dziś wielkiej ruinie,
Bolesnej, choć wzniosłej treści!
Dla tego na oku
Z tęsknoty obłoku,
Brylant łzy czystśj przebłyska
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Bo w sercu zaklęta,
Pamiątka lśni święta ,
I skrami do źrenic ciska!
Patrzałem w te lica,
Lśniła ma źrenica
Ogniem bijącym z jćj oczu;
Gdy święte spomnieni e
Zażegło płomienie
W niebiańskiej duszy przeźroczu
I do dzisiaj jeszcze
Źrenice me pieszczę
Tą rajską , jasną postacią ;
I w dumki ją wplatam
A z dumką ulatam
Przed wybraną staję bracią.
„Patrzajcie w te lica!
To — dziewica!
Westalką pamiątek o n a!
Bo w czystem jej łonie
Do zgonu przepłonie
Skra wspomnień nieugaszona! “
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Gdzież jesteś Ludmiło?
To może się śniło!
W marzenia wykwitłaś niebie;
Kiedyż to widzenie
Na jawę zamienię?
Kiedyż, ujrzę ciebie?

OPOWIADANIE DZIEWICY.
O WIESZCZU.

aę m
W iosna już, wiosna, skowronek ją wieści
„Pobiegę na kwietne błonie:
„Przyroda ciężkiej zbawi mię boleści,
„Jak czuła matka utuli na łonie.
„Biegę i witam ziemię upieszczoną,
„Padam na kwietne jej łono.
„O stokroć milszaś w' ukwieconej szacie
„W pierwiosnku, w' bratku, w bławacie,
„Ja całą piersią wciągam twe oddechy,
„Pieszczę się twemi uśmiechy,
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„Jak syn na matki ukochane lica
„Patrzę na ciebie! tyś moja rodzica!
i,Ziemio ojczysta bądź mi pozdrowiona!“
I pada w ziemi — matki swój objęcia,
Jakby dosłyszał z jej łona ,
Tajemniczy głos zaklęcia.
1 długo słuchał, czy też odpowiadał
A co raz szerzej rozciąga ramiona
Bo twarz głęboko w kwiaty zanurzona —
Może jej dolę spółbraci powiadał!
i długo — cicho — rozmawiali z sobą;
Podniósł się — w górę spojrzał — i po chwil
Twarz się młodziana okryła żałobą;
Mój Boże! smutnie coś z sobą mówili!
A jam na niego patrzała z uboczy;
On obie ręce złożył i wzniósł w górę.
Łzą jak brylantem rozświecił trosk chmurę,
A w licach wyraz błyszczał mu proroczy!
Modlił się łzami — łzy ściekły do ziemi.
Na łono matki — ona je rozplemi —

188
I z wonią kwiatów' do nieba odstrzeli,
Ojcu ją w niebie pokażą anieli!
Słowa młodziana — upadek — rozmowę
Szepce siostrzycom, łkając na przemiany,
Śliczna dziewica w rajski dzień wiośniany
1 poszły dumać w ojczystą dobrowę.

W ER N E R

^“ ^zy widzisz to blade, wychudłe oblicze
Wzrok dziki, pijany, tułacki?
1 uśmiech szyderski, uśmiech świętokradzki,
I ruchy szatańskie, dziwne, tajemnicze?
To dziecko natchnienie, to dusza płomienna,
Co z młodu rozstraja swe myśli ze światem,
Jak piekło ognista, jak ocean bezdenna,
Jak meteor zabłyska poezyi kwiatem.
A kwiat ten nieziemski — on z nieba, z wysoka,
On wykwitł nad jasnym, nad górnym obłokiem;
Skąpany u natchnień srebrnego potoka,
1 lśnił jak talizman przed śmiertelnych okiem
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1 wieszcz weń ustroił szlachetne swe czoło,
I pojrzał do koła, promienno, wesoło,
I drugim potrząsa to kwiecie;
Ale kw'iat ten upadł na ziemię lodową,
Kwiat natchnień wnet powiędł na świecie,
I nad wieszcza powiędł głową.
Szyderstwa go ścięły grudniowym oddechem,
Wieszcz zaśmiał się gorzkim, szalonym uśmiechem
I odtąd samotny, zatruty, stęskniony,
Ucieka ze wstrętem, z rozpaczą od braci,
A jeśli go zdybiesz, uciekniesz strwożony,
Od tśj szatańskiej postaci.

4
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'*®s#azieś jest? o zjaw się! tęskny duch cię woła!
tylko w snach łudzisz niebieskim urokiem
Tylko cię widzę przed duszy mój okiem
Jasnego bóstwem anioła!
Zjaw się —■ kochanko ducha! wytężam źrenicę
Widzę ją! — o tam w dali świecą białe szaty!
Uśmiech igra na licach, skroń ubrana w kwiaty
Spłyń ku mnie— niech cię w moje objęcia pochwycę!
%
Znikasz ulotna maro, łzą obraz zapływa,
Obraz rozwiewny — dziwny — tajemniczy ^
Piękny jak tęcza — czysty i dziewiczy,
Tonie w błękicie i mgłą się okrywa.
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0 choć mgła tam zaległa — w duszy jasno świecą
Barwami zachwycenia malowane lica,
Ślicznym rumieńcem płonie mój anioł — dziewica.
Bo kwiaty natchnień, boską skroń jej kwiecą,
Cudny widoku, — gdy ze snu się budzę,
Błyszczysz przedemną — widzę cię dzień cały,
Znikasz i znów się rozświecasz wspaniały
A ja tęsknię za tobą pieszczę się i łudzę. —
1 tak przegonię tę życia pustynię
Ulotne widmo chwytając śród drogi,
Oby mi jeszcze świecił obraz błogi,
W ciemnej grobowej dziedzinie.

tl Ł A M E K.

wiazda natchnienia, jak perła w bezdeni
Świeci dla wieszcza— w oceanie ducha,
Najczysłszem światłem słonecznych promieni,
A po nad wody— falą pieśni bucha!
Kto chce jej światłem spromienić oblicze,
Niech wpłynie nurkiem w głębie tajemnicze!
Ona mu jasnym promieniem rozświeci
Otchłań, dla ziemskich tak straszliwy dzieci I
Go się na głuchym brzegu bawią życie całe,
I rade patrzą tylko na tło widnokręga,
A oko z wód ni z nieba tajemnic nie sięga —
l na piaskach jak skała zasną skamieniałe! _
13
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Ani ich przeszłość złudzi marą przypomnienia
Ani odblask przyszłości przebudzi z uśpienia,
A tam w bezdeni ducha świeci mleczna droga,
Po której wzrok gwiaździarza ślimakiem się
wlecze,
Choć teleskopem zbrojny— nic już nie dociecze
Ale wzrok wieszcza przejdzie za ten próg do Boga.
Pobrata się z duchami słonecznej natury,
! wzbije się nad ziemskich wątpliwości chmury
Bo je myślą promienną prześwieci, a w górze
Jak orzeł z chmur, w całćj się rozpatrzy naturze,
A kiedy z dołu bratnie dolecą go jęki,
Sie połyski nadziei i grom ów ... piosenki.
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^Sl^ziko w mój duszy! była pogoda»
Jasne nadzieją lśniły błękity,
Dziś wichrem losów okręt rozbity
Z fali na falę miecie przygoda.
Nęciła słońcem cudna przyroda,
Ze łzą rzuciłem Tatrzańskie szczyty,
A rozigrany— pod niebo wzbity
Duch wyobraźnia skrzydliła młoda
Dziko w mój duszy— bo grom po gromie
W moje ojczyste bije dziedziny,
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A ja bez steru na deski złomie
Żeglarz— rozbitek w pośród głębiny
Mamb się rzucić w ten odmęt siny?
Już cię nie ujrzeć rdzinny domie! • .

*

W I E S Z C Z
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z sP ak przed burzą, słyszałeś, niżli rykną gromy,
Zwarte chmury wrą wgłębi głucho, nieruchomie,
Niżli na raz wyleją wód swoich ogromy,
Potem błysk, grzmot, a w końcu leci grom
,
po gromie ,
Przed chwilą ciemne tylko wisiały obłoki
Teraz już całe niebo w błyskawicy stoi,
A ciężka, czarna massa rozpryska się, dwoi
I z łona ciężarnego leje wód potoki-

Taka w mój piersi z dawna gotuje się burza:
Ona w twarzy, jak obłok, czoło me zachmurza.
W słowach niezrozumiałe dziś słyszycie dźwiękiGłuche jakieś i dziwne przedgromowe ję k i,
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Może nadćjdzie chwila, twarz rozświecę błyskiem
W ludzkość jak gromem, słowa uderzę pociskiem.
Z piersi ciężarnych burzą, pieśń potokiem lunie
Jak dźwięk silnie lecący po wstrząśnionej strunie
Widzieliście po burzy niebieskie błękity?
Bezchmurne, słońcem świecą dalekie gór szczyty,
Cała przyroda bóstwa majestatem strojna .
Zielono, bujno, wolno, kwitnąca, spokojna,
Taką pogodą lica ustroję po burzy,
Ro się szczęściem ludzkości me czoło rozchmurzy.

MÓJ TANIEC.
Bo jeśli się zaśmieję, to jak za pokutę,
A jeśli pieśń zaśpiewam, to na smutny nutę.
Marya - Malczewski.

atrzyłem jak zwinnie, polotnie wesoło,
Po sali tanecznic plątało się koło,
I jabym pohulał, ale w innej dobie,
W południe, w dzień jasny— na grobie.
Rodzinne me duchy — to dla mnie są pary
Niech wstaną i w wieńce się splotą,
O! ja się tam wsunę z pijaną ochotą,
W tańczące pokrewne mi mary.
Bo tutaj śród ludzi— oddechem szatana
Owiałbym panieńskie gorsety,
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1 w piersiach bym utkwił źrenice— sztylety,
W objęciach martwicą, by padła „K ochana“ !
A. szkielet nieczuły bez szwanku uścisnę,
I utnę hołubca i huknę i świsnę,
Radością szatańską wykrzywis uśmiechy,
I doznam szalonój śród tańca uciechy.

BAJRON.

iSiFUch mój — to anioł szatan!
To Gabrjel— Lewjatan!
Promieniem słońca, grubą ćmą burz}
Kozświeca się i chmurzy.
Myślami płonie jak Pan w obłoku
Gwiaździstym wiankiem ;
On ma dwde dusze—- dwie iskry w ok
I wrogiem świata on i kochankiem!
Z Bogiem zbratany wieczystym duchem
Dwa koła kreślę dwoistem ruchem :
Świętem natchnieniem,
Okrążam nieba dziedziny!
W piekła głębiny;
Przeklętym lecę promieniem!
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Tajnie przyrody zbadałem aż do d n a,
Z odmętu wieków, wyniosłem na jaśnią;
Co drugim: wiarą, albo tylko baśnią,
Przed moim duchem— jak perła wbezdeni,
Lśni mirjadą promieni
Stwórcy — Myśl pierworodna!
Ale ta myśl skrwawiła na wieki mą duszę,
1 z nieba mię strąciła w piekielne odmęty,
A jak anioł wichrzyciel,
łam Wróg i Mściciel,
Na wieczne katusze
Przeklęty I
i obie pięście ściskam i zagryzam wargi,
1 wzdętą pićrsią blużnię — i wyrzucam skargi
A tam na górze: „cisza i pogoda“
A tu na ziemi: „łkanie i męki“
Tu cierpi Ludzkość— a Iióg i przyroda
Szkarłatem słońca na majestacie
Świecą w uroczystćj szacie!
A w dole grzmi muzyka— to ludzkości jęki.
Ale ja byłem kiedyś aniołem! wierzyłem!
I ojciec mię niebieski pieścił — a ja dziecię
Każdą myśl na ojcowskie łono mu znosiłem
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I młode myśli— sypałem jak kwiecie
A Pan i Ojciec dał mi dla zabawki,
Jak dzieciom dają kwiatki łśniące trawki
„M iłość“
ł jam się bawił— ale kwiat miłości,
Zwiędnął, młodzieniec, jam pragnął mądrości,
Okiem rozumu przejrzałem świat cały,
Świat jako szkielet stuwiekowej skały,
Niby kostur; podpora dla wszechmocnej dłoni
Żelazną skówką woli przedwiecznej wciąż
dzwoni.
O! w tej chwili przepadło niebo w mojej
duszy
I stałem się ofiarą piekielnych katuszy:
Jak Iksjon wpleciony w męczarni kolisko
Cierpię— szaleję!— Szatan mi nazwisko
I

WARYAT.
f@38?
O w jakież, światy unoszą te dziwy
Ziemi i niebios, jasności i cienia!
O jakże ciemny, o jak nieszczęśliwy
Kto peinem sercem pojąć ich nie umie,
Seweryn Goszczyński.

ty mi śpiewasz przyrodo — kochanko i
Słowika pieniem i gromów hymnami
0 ty mię wieńczysz krasną róż równianką,
1 skroń płonącą skrapiasz rosy łzam i!
„W poświstach wiatru słyszę twe westchnienia
Nad zapaleńcem, tułaczem, sierotą,
Tyś mię objęła w tęczy uciśnienia,
W słonecznych włosów otuliła złoto!“

(,Błogo rui! lubo! tonąć w twe uściski,
Płakać łzą chmurek, patrzyć słońca skrami
I całą wieczność tak ciebie być bliski,
l wiecznie z tobą rozmawiać — pieśniami!
O moja luba! twe błękitne skronie.
Wstydliwym światu kraszone obłokiem,
Niechaj mi świecą w życiu i po zgonie,
Przed ciała okiem i przed duszy okiem!“
Ha! ha! ha! słyszysz co ten waryat bredzi,
Huknęła śmiechem przechodzących rzesza.
On się odwrócił — dał jej w odpowiedzi
Uśmiech ironji — i dalej pośpiesza,
Na kwietne łąki patrzeć w lubej lica,
Tam się z przyrodą sam na sam zachwyca.
„Czemuż ten waryat tak swobodnie chodzi?‘
Zapytał jakiś mędrek od niechcenia,
A drugi odrzekł: „nikomu nieszkodzi!
„Podobni jemu, widzi pan dobrodziej,
)tPrócz Tassa — mają przywilej chodzenia!
„Bo też to lekki jest gatunek szału
(,Żyć ciągle w jakimś święcie ideału
„W aryować na natchnienia!“

P O fĘ fił

W IKSKCKA,
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yżej i wyżej wzbija się w niebiosa,
Buch wieszcza loty orlemi;
1 z nieba natchnień jak rodzajna rosa
Z pieśnią błyszczącą zapada na ziemi;
I serca ludzi z czarował obliczem,
Z którego błyska gwiaździste spojrzenie,
A w tern spojrzeniu świętym, tajemniczem,
Świeci wszechmocy — natchnienie!
Słuchajcie — śpiewa! — grom i błyskawica,
Z każdego dźwięku zabłyska i huczy;
Boleścią chmurzy, weselem rozświeca
Burzliwój obłoki tuczy!
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A pieśń jak tacza na skrzydłach obloką,
Po calem niebie rozesłała gońce,
Burzliwa, chmurna, lotna i wysoka
Na oba świata rozbłysnęła końce,
A ziemia sucha, spalona, zamarła.
Każdy dźwięk pieśni łakomie pożarła,
Z jej łona bujne wystrzeliły kłosy,
Do żniwa gęste zabłysnęły kosy,
Wy siekły bogate żniwo,
I ziemia cała szczęśliwą!
A na niebiosach słychać chór wesela,
1 tęcza barwne koliska rozściela,
i słychać z góry wieszczej pieśni głosy,
Spadają z niebios jak niebiańskie rosy.

DO SPÓŁLUDZi.

am cień — mnie ludzie promieńmi są słońca.
A ja im służę za wiecznego gońca,
Biegę w ich ślady, jako cień za ciałem,
Bez wieści, sławy, ich cząstką zostałem,
Gnieważ to kogo, kiedy pieśń zanuci,
Ze mu się echem odbita powróci,
Ze czyjaś postać powtórzy się cieniem?
A kiedy słońce zamruży powieki,
Czyż się kto zdziwi cienia utraceniem?...
Tak ja odbiegę bez dziwu, — na wieki.

feapiedny! komu nadzieja śmieje się wesoła,
I świeci zwodnym blaskiem , jak kochanki oczy!
Unosi w siódme niebo polotem anioła;
1 szepce mu do ucha szczęścia głos uroczy!
Leci za cackiem złudzeń — a świat szydzi zdała,
I gotuje mu cierpkie puchary żywota,
Sławy ogniem olbrzymie zamiary zapala,
Póki się z błogich marzeń nie ocknie: Sierota!
*

*

Błogi! komu za młodu znikły czcze ułudy,
Kto Herkulesa zdruzgotał maczugę,
14
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J dobru bliźnich poświęcając trudy,
Cały żywot swój oddał mu w posługę!
Bo szczęściem bliźnich zbudował świątynię*
A sławy ołtarz święci mu w ofiary.
I imię jego jak artykuł wiary,
W sercach potomków nie zginie!

CZARNA SUKIENKA
FANTAZJA

“rzmi muzyka, taneczne zwijają się wstęgi*
ł znów się rozkręciły, jak wężowe pręgi,
I długą taśmą w poprzek sali przesuwają,
To Polskiego wesołe pary pohulają!
Witam cię, łzawóm okiem pamiątko przeszłości,
Zda mi się mych Naddziadów widzieć w twarzach gości,
Tylko pas starodawny gdzieś zniknął a w twarzy
Ni to stara wesołość, ni smętność się żarzy!
A tam w czarnćj sukience cudna postać świeci:
Wszyscy jćj zapomnieli, ku mój wzrok mój leci:
Ona jedna wesołćj uczty nie podziela,
Tylko łzawą źrenicą jak brylantem strzela;
To narodowy taniec rozłzawił spomnieniem,
Śliczne oko płonące anielstwra promieniem
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Jam w zakątku wpatrzony w to boskie oblicze,
Wczytywał się w jćj piękne rysy pokutnicze
To Rodaczka, to perła prastarego rodu !
Rzuca zamglonym blaskiem w pomroce zachodu.
To matki żałobnica— taką ją widziałem,
Pośród hucznój biesiady— i wraz ukochałem,
Nieodgadnionym, dziwnym, tajemniczym szałem!
Jam dumał o mogiłach ojczystych, a ona
Jak nagrobowy posąg siedzi, zatęskniona;
Więc mam choć jednę w żalu samotnym spólnicę,
W czarnej sukience, jasną jak anioł dziewice!
A koło mnie mijają tancerki ochotne,
Grzmi muzyka, po sali krążą stopy lotne,
Wszystkie piękne — a żadna nie zwabi mię w tany,
Rom ja w czarnej sukience z duszą roskochany!
Tak mi do serca lgnęła barwa jćj żałoby,
Jakby duch mój uleciał nad ojczyste groby.
Chciałbym ją widzieć co dzień w tćm samem ubraniu
Chciałbym z nią życie przebyć we łzach i w dumaniu,
1 poznałem ją — głos jej muzyka żyjąca,
Co w nika w serce— dziwnie tęskna i marząca
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To oko, co gra duszą jasną jak kryształem.—
Poznałem ją i w tćjże chwili oszalałem,
Nieodgadnionym, dziwnym, tajemniczym szałem!
I zda mi się ją widzieć zbudzonemu z rana,
I cały dzień mi świeci jćj postać kochana,
I widzę ją o północ, kiedy mię sen zmroczy,
I widzę jćj z wieczora, śliczne gwiazdy— oczy!
W anielskie kształty tęskne wytężam źrenice,
I dłonie, i zda mi się bliskióm cudne lice!
Zda się: że posłuchała na moje zaklęcia,
I rzuciła się w dzikie szaleńca objęcia.
O nie! to tylko w duszy rajskie wdźięki świecą.
Co wraz z szaleńca duchem do grobu ulecą!
A ona gdzie? na ziemi nie pytam gdzie ona,
Byłem w niebie, w jćj śliczne utonął ramiona!

POEZYA.
-6*S-

^ ^ e n n a maro! z potęgą trującej gadziny.
Obwinęłaś mi serce i w piłaś się w duszę,
A jam w ssał twe trucizny i cierpię katusze —*
Ale z własnej cierpię winy!
Na zwierciadłach pamięci świecisz mi jak zorza,
Odbita na błękitach spokojnego morza;
Ale cię dostać trudno rękoma obiemi',
Boś tak daleko od ziemi!
Błogo, kto cię obejmie i w dźwięki zczaruje!
Temu spółczuciem świat przyklaśnie cały,
I pieśni jego w okół zawtóruje,
Uroczsytej głosem chwały!

215
Czarodziejko! spłyń ku mnie z promiennćm obliczćm,
I rozświeć myśli mych męty —
A ja owiany duchem tajemniczym,
Zagrzmię himn święty,
Spłyń ku mnie w natchnień potoku,
Rozświeć zapałem oblicze,
I odstrzel we mnie, jak w czystćm wód stoku,
Powaby twoje dziewicze!
A w świat zadzwonię pieśnią oblubieńca.
Płomiennćm uczuć obejmę ramieniem,
I świat rozpłonie natchnieniem,
Wieszcza — młodzieńca!

^3*pojrzę na błękit nieba: choć tak czysty,
Choć tak wiośniany, rajski, przeźroczysty,
Ze zda się: z niebios patrzają anioły,
A czemuż on mi dzisiaj nie wesoły,
•I tak mi przez łzy dziwnie się tęczuje,
A w końcu tkanki! krepową zasnuje,
W tenczas mi straszno Boże! jakby w nocy
W środku emętatza, o czarnój północy,
Spojrzę na ziemię — taka zieleń miła,
Błoń się w prześliczne kwiecie ustroiła!
Pośród zieleni, pośród kwiatów woni,
Kiedy zerwany bratek cisnę w dłoni,
Nagle mi serce taka boleść ima,
Ze dłoń zmartwiała kwiecia nie dotrzyma.
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Posłucham wzlata ku niebu skowronek,
Poranną piosnką witać Boży dzionek.
Drogi szczebiotku! śpiew twój wesolutki,
Dziś mi on tylko rozwdźwięka na smutki!
Widzę i słyszę i czuję! — do koła,
Jasną przyrodę — lecz w duszy przeźroczy,
Błękit pociemniał, przewoniły zioła,
I ptaszek stracił swój rozdźwięk uroczy.
O siostry! dla was to marzenie senne.
Wmawiacie we mnie pogody promienne,
Prużno! bo dla mnie niebo, ziemię, kwiatki
Przesłonił całun nagrobny mój matki!

W IMIONNIKU.
FANTAZYA.

>®8®

««wozwiać się w błękit, wziąść skrzydeł od chmury,
Lecieć gdzie same zechcą ponieść wiatry,
Nad Babią-górę, gdzieś tam po nad Tatry,
Byle wysoko —• i wyżój do góry! —
Nad padół ziemi — kędy wieczna burza,
Całą ludzkością jatc falą pomiata,
I w kale grzechu brudnego ponurza —
O chciałbym wzlecieć nad granice świata!
Tutaj tak ciasno — wszędy zwichniesz skrzydła;
Tutaj tak ciemno — nie rospostrzesz wzroku,
Na lot godniejszy rozstawione sidła,
Zazdroszczę tobie swobodny obłoku!
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Choć ciało cięży do środka ziemicy,
Duch wolny nie zna ziemskiego pogrzebu,
Rozwija skrzydła lotem błyskawicy;
W dziedziny wolne wzbija się ku niebu!
„Być albo nie być?“ woła wieszcz zwątpiały.
Wszak rozbrat z ziemi;} nie rozwiąże bytu,
Tylko go w bezdeń rozstrzeli błękitu,
Dość jednćj chwili — tam ocean, tu skały!
O lepićj płynąć, jak tu gnić na skale,
O lepiej lecieć, jak pełzać robakiem,
Płynąć czy lecieć — gdzie poniosą fale.
Lećmy, popłyńmy — falą albo ptakiem!
Zegnam cię ziemio! bryło lodowata:
Roztwieram dłonie — mam lecieć, czy płynąć?
Wszystko mi jedno — dość żyłem dla świata.
Stało się, już czas odpłynąć!
Już czas odlecieć —• o nie żądam wieści,
Szyderstwa uśmiech, czy obudzę żal,
Wszystko mi jedno, — co mi płacz niewieści?
Co mi szyderstwo? w sercu tkwi już stal.

DO IMIONNIKA JACKA Ś.
«®e>

'«¿*ny — a mary — a widziadła,
Jak odbite od źwierciadła,
Dziwną cudu tajemnicą ,
Przed moją błyszczą źrenicą!
Widzę jo jakby na jawie,
I dotykam się ich prawie,
Czy to cienia są zaklęte?
Wszak to ojców duchy św ięte!
Widzę wasz pancerz, przyłbicę
Niech w objęcia was pochwycę!
Już, już jestem duchów bliski.
Już mam upaść w ich uściski!

221
Ale cały blask uroku,
Łza zachwytu skryła oku,
1 rozciekły jej kropelki,
Na mej ziemi cmentarz — wielki!
Sny, a mary, a widzenia,
Z prastarego pokolenia.
To spuścizna ma jedyna,
To sieroca ma dziedzina!
Na mej ziemi błądząc grobie ,
Łzę i dumkę święcę tobie!
Łza i dumka po mej straeie,
Skarb mój cały, zacny bracie!

SPIS PRZEDMIOTÓW.
CZĘŚĆ PIERWSZA.
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