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PRZEDMOWA DO WYDANIA TRZECIEGO.

l.

Jedn? z tragedyj niewolnego ?ycia jest to, co mo

?naby nazwa? rozdwojeniem duszy narodu.

W chwili, gdy zakuwano nam r?ce, gdy do grobu
sk?adano dawn? Rzeczpospolit?, podzielili?my si? na

dwa obozy, na dwie ga??zie, z jednego pnia wyros?e,
ró?ni?ce si? pojmowaniem istoty polityki polskiej i jej
metodami.

Gdy jedni rzucili si? na burzliwe i niepewne fale

zwodniczej nadziei, zwi?zanej z osob? i or??em Napo
leona, honorowi zachodz?cej w cie? Polski przysi?gaj?c
nieust?pliwo?? cho?by do ko?ca; gdy w szale?stwie swe

go bólu patrjotycznego gonili za majakami dwuznacz

nych obietnic, a w krwi w?asnej pragn?li utopi? grze

chy przodków i w czynie or??nym szuka? zbawie

nia; - inni, przezorniejsi i ostro?niejsi, spokojni
i og?uszeni wymierzonym w ich g?owy ciosem, posta
nowili szuka? ratunku w wytworzonem po?o?eniu i na

drodze kompromisu ratowa? z powodzi dziejowej
szcz?tki rozbitego okr?tu.

Pierwsi - to "l u d z i e s z a l e ni", drudzy -

"l u d z i e r o z s ? d ni" ...

Jako takich i pod tym imieniem zna? ich Mickiewicz,
skoro jednemu z tych obozów wystawia? nast?puj?c?
metryk?: "Pierwsze zjawienie si? w Polsce ludzi roz

s?dnych i z profesji dyplomatów przypada na czasy

pierwszego rozbioru Rzeczy Pospolitej" 1.

Dzieje Ksi?stwa W arszawskiego, a zw?aszcza Kró

lestwa Kongresowego i wojny 1830-31 roku, jako te?

walki partyzanckiej 1863 roku znacz? niemal na ka?

dej swej karcie tych dwu obozów istnienie. Mimo wszel-

1 A. Mickiewicz: O ludziach. rozs?dnych i 'udziach szalonych.
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kie zmiany - przetrwali do dnia dzisiejszego
- pod

najrozmaitszemi szyldami: i has?ami swych partyj.

Mo?na,by wnosi?, ?e s? to dwa wieczne, diametral

nie przeciwne, bieguny, w sumie stanowi?ce naród.

Tak czy inaczej, - istnienia swego i walki, mi?dzy
niemi rozgorza?ej, nigdy chyba nie dokumentowali tak

silnie, jak po 1863 roku.

II.

R o z s ? d n i - 'to ludzie liczby, rachunku, logiki.
Nie dziwota: rodzi? ich schy?ek XVIII-ego stulecia i tego

stulecia filozof ja-racjonalizm, poparty przemoc? i bo

le?nie w praktyce zastosowany w naszych dziejach. Nie

brali oni na serjo i nie liczyli si? z tern, co odchyla?o
si? od pionu ich matematycznych oblicze?," albowiem

to, jako irracjonalne, nie mo?e mie? wp?ywu na hieg
wypadków zd??aj?cych w przysz?o?? - jak s?dzili -

z niez?omn? konsekwencj?.
To te? zwykli byli przekonywa? "prostym rachun

kiem prawdopodobie?stwa", dowodzili ?e "g?ow?
muru nie przehijesz", przemawiali ",potrzeb? liczenia

si? z rzeczywisto?ci? i traktowania ?ycia realnie", od

wo?ywali si? do kryterjum "dobrze poj?tego interesu

narodowego", przedk?adali pod rozwa?enie' "wzgl?dy
praktyczne", apelowali do liczby, rachunku i logiki.

Wydali bezpardonow? walk? wszystkim tym, którzy
odwa?yli si? by? "rozumni sza?em", wszystkim roman

tycznym mrzonkom, a m?dro?? mickiewiczowsk?, naka

zuj?c? wiele chcie? (gdy? ?ycie samo zwarzy niejeden
kwiat pragnie?!) - zlekcewa?ono, w najlepszym re

zultacie -

zbagatelizowano, jako niedojrza?y p?ód za

palonej romantyki.
.

Kto w dra?liwo?ci swego narodowego sumienia nie

odwa?y? si? 'przyzna? do takich zasad, kto nie o?mie
li? si? uzna? "faktów dokonanych" za prawo, ten Pol
sk?-szale?ców marzy? zaledwie w chwilach zadumy,
uznawa? j? za i d e

?
m o r a l n

?, ale w dniu codzien
nym' post?powa? jak l u d z i e r o z s ? d n L ..
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III .

... Rycerna ... ! Zakopali?my Twój miecz,

Z?amali?my ostrogi ...

{

Rachunek l u d z i r o z s ? d n y c h rado?ci Polsce

nie dawa?, wymaga? nadto bolesnej samoofiary w po

staci ?yrzeczenia si? prawa kontynuowania wysi?ku mi

nionych pokole?, prowadzi? do zerwania ci?g?o?ci hi

storycznej. Nale?a?o wyprze? si? has?a "Jeszcze Polska

nie zgin??a", a zw?aszcza tego drugiego: "Szabl? od

bierzemy!"

Upadli?my pod ciosem miecza, - przekl?to miecz;

zgin?li?my pod przemoc?,
- zarzucono my?l o czynie

or??nym. Przesta?y ju? nas "n?ci? wawrzyny Chrobrych

i Batorych" - g?osi? jeden z chor??ych swej epoki

i pociesza?: "los otworzy? przed nami szerokie pole pod

bojów handlowo-przemys?owych" 2. Wy?miano i wy

drwiono Mickiewicza za okrzyk: "Mierz si?y na za

miary". Przeciwstawiono si? wszelkim poczynaniom,

wyros?ym z "majacze?" minionego okresu, a wszystko

to wyt?umaczono przed majestatem sumienia potrzeb?

pogodzenia si? z losem.

Okres tych hase?, znany powszechnie pod mianem

"pracy organicznej", wdra?a? niech?? do cnót rycer

skich, które o?miesza? by? epitetem donkiszoterji lub

romantyzmu, a pod to miano pod?o?y? poj?cie... walki

7. wiatrakami.

Nas pozbawiono si?y; my sami wyrzekali?my si? my-

?li o jej posiadaniu ...

IV .

... Wyleli?my po dwie ?zy s?one -

tania ciecz ... !

T? inn?, zawiesist? a kra?n?,

krwaw? ciecz - sarmack? wst?g?
-

I Zdzis?aw Kleszczy?ski: List otwarty do Józefa Pi?sudskiego,
2 Aleksander ?wi?tochowski.
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jakazby k?adk? za?o?yli?my
w historji ksi?g? ...

"Dzisiejszy dzie? nie ??da od nas krwi".'

Program okresu "pracy organicznej" nietylko WZllO·

si? si? na negacji: niós? 'ze sob? pewne pozytywne

has?a.

"Los otworzy? przed nami szerokie pole podbojów

handlowo-przemys?owych"... Cytowany ju? Aleksander

?wi?tochowski naucza?: "Marzenia o odzyskaniu samo

dzielno?ci zewn?trznej ust?pi? dzi? winny staraniom

o samodzielno?? wewn?trzn?",
Przeciwko tak poj?tym zadaniom narodowym tylko

nieliczni ?mia?kowie wyst?powali z protestem:

Cnota - czcze s?owo. Gdzie? jest krzy? Golgoty?
- Jest Bóg na ?wiecie ... o! jest - cielec z?oty ...

2

Nie lekcewa??c dorobku omawianej epoki, niepo
dobna wszak?e nie zauwa?y? obni?enia si? idea?ów

w tym czasie. Z kilku przykaza? Modlitwy Pa?skiej
wcielono do programu polityki narodowej tylko jedno,
to o chlebie powszednim... Gdyby ten program mo?na

by?o ca?kowicie urzeczywistni?, naród sk?adaliby wy-

.

??cznie kupcy, komersanci, przemys?owcy, rolnicy i wszy

scy ci, którzyby wymienionym pomagali i u?atwiali do

konywa? "podbojów handlowo-przemys?owych". W i e 1-

kie a trudne idee zamieniono na idee p o t r z e b n e

a d o s t ? P n e przy codziennych sprawach: wielki idea?

zast?piony zosta? idea?em spr??ystego 'i obrotnego ko

mersanta, goni?cego za groszem, ma?ostkowego i przy

ziemnego w swych pragnieniach cz?owieka, który nie
o?mieli si? wzbi? ponad poziom, cz?owieka, który
uzna si? za pierwszego obywatela z chwil?, gdy zam

knie swój bilans znaczn? przewy?k? w dziale d e b e t.

Wznios?ym porywom, m?czarniom Konradowym,
prometejskiemu zmaganiu si? z Arymarrem niewolnego

1 Zdzis?aw Kleszczy?ski: List otwarty do Józefa Pi?siu?skiego,
2 Miron: Na dzi?.

.
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bytowania wyznaczono miejsce na kartach historji ... ?u

dzono si?, ?e "podboje handlowo-przemys?owe" usun?

wszystkie bol?czki narodowe, ?e stan? si? jakiem? pa

naceum.

Nie wzi?to pod uwag?, ?e ?ycie nie rOZWIJa si? we

d?ug ustalonych norm, ?e mo?e nadej?? chwila, w której

... moce nasze zejd? bezpotomne,
I czynów naszych wysi?ki ogromne

Jawa nam wydrwi, a s?o?ce wy?mieje
t

Mylono si?, s?dz?c, "?e ?ycie polskie to... kominy

fabryczne, hanki, buraki, pszenica, samorz?d miejski
i tym podobne s'prawy, wa?ne zapewne z ogólnoludz
kiego punktu widzenia, a nie stanowi?ce bynajmniej
Polski, ?e Polsk? stanowi duch i czyn polski - polska
dusza, bez której naród nie ma spójni, nie jest narodem,
a Ojczyzna nie ma granic, i staje si? zajezdnym domem

spekulantów, mówi?cych po polsku" 2.

Wielki cz?owiek zagin?? tam, gdzie wydarto nam

ostatnie, w walce o lepsz? przysz?o?? narodu wystrz?

pione, sztandary ... Od chwili, gdy na stokach warssaw

ski ej cytadeli rozleg? si? skrzyp szubienicy, na której
zawis? dyktator Romuald Traugutt, idea?em tysi?cy sta?

si? "d?ugi, ?yciodajny sen w ciep?ej chacie" 3.

Nadesz?a szara epoka "pracy organicznej", dni p?o
we, podczas których zamieniano krew w wod?, serce

w ch?odny rozs?dek, poezj? w rytmiczny turkot ma

szyn i w urywany ?wist fabrycznych gwizdawek, -

a wszystko to w pogoni za k?sem chleba. Dopiero
w ostatnich czasach ów idea? spokojnego ?ycia w cie

p?ej chacie i ów drugi - k?sa chleba - okraszono

frazesem "trwania i przetrwania", frazesem, który prze

cie nie wychodzi? poza sfer? bierno?ci ...

Czy? ma?y cel móg? wychowa? wielkich bojowni
ków?!

l

Maryla Wolska - w Tece 1902 r.

2 Stanis?aw Witkiewicz: Ostatnie S?owa .... Piotrków., 1916 r.

3 Stanis?aw D?ugosz: Przed z?otym czasem, Kraków, 1917.
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V.

"Jestem, jak Litwin, uparty
- d?ugo

my?l?, lecz od postanowienia nie odwodz?

mnie trudno?ci", t

Mogi?y maj? nieraz moc wskrzeszania wiary. Z pro

chów poleg?ych rycerzy powstaje nieraz m?ciciel, tem

dla wroga straszniejszy, gdy wielko?? tragedji prze?y?
w sobie do ostatka, gdy wszystkie ciernie "zamkn??

w swoje um?czone serce", gdy "spali? poza sob? mo

sty".
Mogi?y bohaterów partyzanckiej wojny z przed

pi??dziesi?ciu zgór? laty hy?y nietylko miejscem ?a?oby
i sm?tku: by?y te? ?ród?em tej samej wiary, która gna?a

po ?wiecie .szale?ców D?browskiego. Ta wiara, zakl?ta
w nie?miertelnych zwrotkach P i e

?

n i l e g j o n ó w,

pali?a wstydem zn?kane serca, k?ad?a si? na oczy cicha

trosk?, brózdami okrywa?a czo?a, czai?a si? na nie

?mia?ych ustach. Nawet niewymówiona, przemawia?a
t?tnem krwi, biciem serca, budzi?a po??dania, dopomi
na?a si? o czyn, nakazywa?a z nadziej? wbrew nadziei

sta? nieust?pliwie na wyznaczonym
- cho?by ostatecz

nie straconym
- posterunku. Ta wiara, coraz rzadsza,

tla?a przecie gdzie? w g??biach sumienia narodowego,
pod zgliszczami spalonego domostwa, pot?gowa?a t?

sknot? do wolnej Ojczyzny, do zast?pienia ?ycze?,
cho?by najgor?tszych, i modlitw, cho?by naj szczerszych
i ?z? bole?ci ?agwi?cych, na prosty, ?o?nierski czyn.

Sny o pot?dze maj? by? zast?pione tej pot?gi ucie

le?nieniem na jawie, a zamiast pysznego V a e v i c t i s

rozlec si? ma radosne, t??yzn? si?y t?tni?ce: J e s t

c z a s ? y w o t a d l a l u d z i s i l n y c h!

Ale budzi? si?? w narodzie, zakutym w kajdany, sa

memu, b?d?c skr?powanym, a tak, ?e jeden b??d w?a

sny lub cudzy, jeden przejaw z?ej woli mo?e pogrzeba?
owoce ca?ych lat pracy

- nie jest ?atwo. Zw?aszcza.

gdy w szerokich masach, bezwolnych, os?ab?ych,. a usy-

1 S?owa wypowiedziane przez Pi?sudskiego, na hankiecie w lipcu
1915 r.
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pianych narkotykiem hase? "pracy organicznej", brak

zrozumienia potrzeby tej si?y ...

VI.

Z mogi? zmar?ych ojców uczy? si? Józef Pi?sudski

wiary w triumf krwi. "Gdzie? s? ci Polacy ze ? p i e

w ó w H i s t o r y c z n y c h, z poezji Mickiewicza, S?o

wackiego, Krasi?skiego? Ci rycerze i ofiarnicy? ... Te

duchy p?omienne, gro?ne, gotowe porwa? za bro? na

pierwszy d?wi?k walki o wolno??!"?1 - oto s?owa Pi?

sudakiego, wypowiedziane w chwili, gdy spostrzeg?, ?e

wszystko wokó? inaczej, ni? On, my?li i post?puje, ze

jest sam jeden, w?ród swoich - obcy.
W podziemia dla walki z najazdem zszed? w chwili,

gdy "naród... sam wewn?trz siebie czu? choroby za

ród". Jedni ju? zd??yl,i otr?bi? spraw? za przegran?;

inni, równie? zbytkiem wiary nie grzesz?cy,
- nie

podleg?o?? pojmowali jako i d e ? m o r a l n ?; jedni
i drudzy nie nak?adali na d z i ? ohowi?zku walki i spo

sobienia r?k do niej.
Pi?sudaki by? zaprzeczeniem idej swego czasu. Do

wolnej Polski szed? z innym programem. Miast has?a

rezygnacji - g?osi? wiar? w si?y w?asne; miast cnoty

trwania i przetrwania - krzewi? czyn. By? to program

najwi?kszego wysi?ku, wymagaj?cy wielkich i bolesnych
ofiar, ale jednocze?nie program najwi?kszych korzy?ci.

By? tedy zaprzeczeniem oportunizmu epoki.

VII.

Ide? nieprzejednanej, ustawicznej walki, nie uzna

j?cej zawieszenia broni, krzewili przed Pi?sudskim

liczni bojownicy. Szamotali si? oni z si?? wroga i bez

silno?ci? w?asnego narodu i padali wreszcie od jednej,
drugiej lub od obu naraz.

Zas?ug? Pi?sudskiego, - ?e podj?? t? ide? w chwili

1 Wac?aw Sieroszewski: Józef Pi?sudski, wyd. II, Lublin, 1916,
str. 27.
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najwi?kszego jej upadku i w ten sposób umo?liwi? do

prowadzenie jej do zwyci?stwa.
Wielka warto?? moralna tej idei polega na tem, ?e

cho? wymaga?a ofiar jednostek, ratowa?a naród przez

ustawiczne przypominanie mu doznawanej krzywdy, nie

pozwalaj?ce na zabli?nienie si? ran, zadawanych r?k?

wroga. Nadto: przed oczy jednostki stawia?a wielkie

cele, wymaga?a te? od niej wi?kszego, ni? zazwyczaj,

wysi?ku. Wyja?ni? to s?owa Pi?sudskiego:

"S? dwa systemy nauki p?ywania. Jeden - rzuci?

ucznia odrazu na g??bok? wod? i, dawszy mu ogólne
wskazówki umiej?tnego zachowania si? w wodzie, po

zostawi? mu zupe?n? swobod?. Ten - stwarza dziel

nych i silnych p?ywaków. Drugi - otoczy? ucznia p?

cherzami, wzi?? go na link? i, bro? Bo?e, nie dopu
szcza?, by cho? raz napi? si? wody - ten znowu stwa

rza mazgajów, boj?cych si? wody i ogl?daj?cych si?
za "szczegó?ami" nauki p?ywania i za ?askaw? opiek?
Iinki i p?cherza. Jestem zawsze za pierwszym systemem!
A gdy czas nagli, gdy potrzebni s? p?ywacy, nie zatrzy

ma?bym si? nawet przed zatoni?ciem kilku czy kilkuna

stu niezdatnych do p?ywania ludzi"!.

VIII.

"w ci??kich chwilach wi?ziennych wi

dzia?em Polsk? pogn?bion?, zduszon? na

wiele lat. ?ni? mi si? obraz si?y, czynu zbroj
nego. Projekt samemu mi wydawa? si? nad

si?y, jednak zacz?? musia?em, bom j? w so

bie nosi?, woln? i w pe?ni chwa?y ?yj?c?".!

Aby podj?? has?o nieprzejednanej walki bez ?ad

dnych ku temu ?rodków; nadto bez jej wykonawców;
w chwili zupe?nego zwi?tpienia a wbrew wszelkiemu ra

chunkowi prawdopodobie?stwa, trzeba by?... "szalo
nym".

1

Moryzm w ulotnem pi?mie zbiorowem: O rannym ?o?nierzu.
Warszawa, w czerwcu 1917 r.

s S?owa Pi?sudskiego: Wódz Polski Walcz?cej ... 1916, str. 16.
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Zdawa? sobie z tego spraw? Pi?sudski, skoro mó

wi?:

"Trzeba by?o ... aby to, co by?o szale?stwem, sta?o

si? tak?e i rozumem polskim" 1.

Kiedyindziej naucza?: Gdy w ?yciu m?dra spotka
ci? przestroga: g?ow? muru nie przebijesz - nie wierz

temu ...

Teorja "szale?stwa"!?
Tak, zapewne! Jest to pog?os m?dro?ci Mickiewicza,

zastosowanej do praktycznego ?ycia naszych czasów,

a wyra?aj?cej my?li, ?e im kto wi?cej pragnie od ?ycia
i od siebie, - wi?cej zdob?dzie. Has?a epoki "pracy

organicznej" poj?te zosta?y ciasno, jednostronnie i ego

istycznie, wskutek czego wyhuja?o w nas z a m i ? o w a

n i e d o ? a t w y c h, nieryzykownych poczyna?, a in

stynktowna n i e c h
?

? d o t r u d n y c h. Ukochanie

rzeczy niepowszednich i nieprzeei?tnych, wa?enie si?
na trudne zadania ?wiadczy o ,stopniu idea?u, jest do

wodem pr??no?ci ?yciowej. W trudzie ros?a Ojczyzna
Boles?awów, z mozo?u powstawa? majestat Polski Ja

giello?skiej. Krwi?, \potem i wielkim wysi?kiem woli

uwalnia? Czarniecki ziemi? rodzinn? od najazdu. Ko

?ciuszki twarde zmaganie si? z widmem niewoli: ksi?cia
Józefa rycerskie s?owo przedzgonne o potrzebie g o

d n e j ? m i e r c i, gdy droga ubita wiod?a pod skrzy
d?a zwyci?zców; entuzjazm listopadowego czynu; bole

sna szarpanina bohaterów wojny partyzanckiej, m?ki

tylu znanych i tylu hezimie?ców, tych, co "rohili Pol

sk?", - to jedno wielkie pasmo rzeczy trudnych, nie

zwyk?ych aniecodziennych.
Stuletni mrok niewoli i wychowanie w wi?ziennej

atmosferze, a zw?aszcza teorja rezygnacji, pogodzenia
si? z losem, oduczy?y nas chcie? rzeczy nie zwyk?ych,
któremi d?wiga?a si? Polska.

Pi?sudski uczy? tego na nowo, wdra?aj?c wstr?t do

rzeczy ?atwych ...

1
Odpowied? na przemówienie prezesa N. K. N. Jaworskiego na

uroczystym bankiecie, urz?dzonym w Wiedniu 23 grudnia 1914 r.,

na cze?? bawi?cego tam Komendanta.
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IX.

Wielko?? Pi?sudskiego nie polega bynajmniej tylko

na tem ?e walczy? o Polsk? i ?e za ni? cierpia?, nie

Jemu ?ierwszemu przypad?o to w udziale. Wielko??

Pi?sudskiego wyp?ywa st?d, ?e si?y poszukiwa? we w?a

snym narodzie i ?e wyst?pi? do walki pod narodowym

sztandarem. Z my?l? o Polsce gin??o wielu w obcych

szeregach. On stworzy? polskie szeregi.

Dzisiaj, po wielu bolesnych do?wiadczeniach wojny,

idea Pi?sudskiego wydaje si? jasna i s?uszna, staje si? -

jak chcia? tego Pi?sudski -

"rozumem polskim", ale

idea ta nie mia?a szcz??cia w drugiej po?owie minio

nego stulecia. Przegrywa?a... Zwyci?sk? - by?by na

ród obnosi? z dum?, jak czyni to obecnie, jak czyni?
to niedawni jej przeciwnicy. Pokonan?, zbroczon?

krwi?, whit? w ziemi? - l?ono i 'pomiatano.
A trzeba to mie? na uwadze, ?e niech?? do samo

dzielnego zbrojnego czynu trzebi? Pi?sudski dawno

przed wojn?. Wszak to On postanowi? "przyucza? lu

dzi do jawnych ulicznych wyst?pie?, do stawania oko

w oko z uzbrojonym nieprzyjacielem", aby znowu

wprowadzi? w duchowy obieg narodu "pogard? nag?ej
i niespodziewanej ?mierci" 1. To -

rzecz oczywista
-

nie mog?o zyska? aprobaty w epoce Pi?sudskiego, gdy
by?o ... "szale?stwem", przeciwko któremu broniono si?
i od czego od?egnywano, pozornie w imi? ogl?dno?ci, -

w istocie wskutek ma?oduszno?ci, o której mówi Wit

kiewicz: "Ma?oduszno?? ludzka to najwi?kszy wróg na

rodów". "Trzebaby wprowadzi? lekcje bohaterstwa
i wpoi? w umys?y t? prawd?, ?e od Mieszka I-go Polska

istnieje pod tak ró?nemi postaciami, ?e je?eli jedna
Jej fo.r?a zapadnie si?, to nie znaczy, ?eby Ona zgi
n??a, l ze trzeba w ka?dej chwili by? gotowym.

-

Trzeba by? Ziukiem" 2.

Ziuk - Pi?sudski by? gotów ...

1 Wac?aw Sieroszewski - l. cit., str. 22.
2 Stanis?aw Witkiewicz -1. cit., str. 6.
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x.

My?l Witkiewicza dosadniej jeszcze wyrazi? Pi?

sudski.

"By? zwyci??onym i nie ulec, to zwyci?stwo, -

zwyci??y? i spocz?? na laurach- to kl?ska".
S?owa te znacz?, ?e nie tyle wart jest dora?ny rezul

tat stoczonej walki, ile wysoko?? i niezmienno?? napi?
cia ideowego, które do walki by?o bod?cem. "Nie
wolno s?dzi? wielkich wypadków na podstawie chwi

lowej rozpaczy i chwilowych rezultatów. Jak niegod
nie i niedorzecznie wygl?da?aby historja ludzko?ci, pi
sana w taki sposób. Czy? ka?da wielka i ?wi?ta sprawa

nie mia?a swoich m?czenników - m?czenników, w któ

rych wspó?cze?ni dopatrywali si? kl?ski tej sprawy
-

a przecie? wiara krzewi?a si? krwi? m?czenników i zmar

twychwstawa?a z pod ka?dej kl?ski pozornej" 1. Je
?eli to jest ... romantyzmem, to jego wyznawc? odwa?y
siebie - nazwa? Pi?sudski 2. Ta wiara w konieczno??

kontynuowania Sprawy w zastosowaniu do walki

prowadzi do prze?wiadczenia, ?e z dwu si?: moralnej
i fizycznej - wi?ksza jest pierwsza, ?e liczba nie decy
duje o wygranej, ?e "zwyci?stwo liczby nie chce, m?

stwa potrzebuje" s.

Naucza? Pi?sudski swych uczniów, jeszcze w okre

sie wojn? poprzedzaj?cym, ?e "na wojnie nie decyduje
cyfra ... Pierwsza bitwa mo?e okaza? mylno?? rachunku

i w niwecz obróci? ca?e obliczenie" 4.

A wi?c znowu stajemy przed zagadnieniem si?y mo

ralnej, któr? Pi?sudski zaszczepia? by? narodowi, pozba
wionemu "szerokiego rozmachu", zast?pionego "ma?o

?ci? ?ycia i aspiracji" 6.

I Stanis?aw Szczepanowski: O powstaniu styczniowem - z My?li
o odrodzeniu narodowem ... Lwów 1903; wyd. I, str. 136.

?

"By? mo?e, jestem romantykiem, by? mo?e, ?e dlatego, ?e nigdy
nie by?em zwolennikiem pracy organicznej, poszed?em w t? wojn?".
(Odpowied? na przemówienie prezesa N. K. N., Jaworskiego ... i- w.)

:l Jan Kochanowski.
4 Karol Liljenfeld-Krzewski: Komendant- Wychowawca. Warszawa

1919; str. 14.
6

Odpowied? na przemówienie prezesa N. K. N., Jaworskiego •.. i- w.
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Kto tak wierzy? i z tak? wiar? szed? naprzeciw wy*

padkom - nie dziwota, ?e na szal? wojny wa?y? si?

rzuci? s?aby, ale w ? a s n y miecz.

XI.

By? tedy Pi?sudski budzicielem si?y narodu swego,

stra?nikiem polskiego honoru, najlepszym nauczycie
lem swej epoki, wystawiaj?cym jej wielkie cele, pro

testem przeciw zak?adaniu r?k w bezczynie, a jako
taki - by? m?drym politykiem i najprzezorniejazym

patrjot?. A nie dlatego tylko, ?e zwyci??y?. Pozosta?by
nim, b?d?c pokonanym. Dla swej epoki' sta? si? ?y

wym symbolem Polski walcz?cej z najazdem, zaciem

niaj?cym b??kit naszego nieha. Nauczy? nas czego? wi?

cej ni? wojny:' mianowicie wiary w samych siebie,
w krew i w ?elazo. Tem bowiem powstaj? upad?e, a tem

utrzymuj? si? przy ?yciu wolne narody.
Niepokój serce ogarnia na przypuszczenie, co by

?oby z nami, gdyby?my nie posiadali owej m?dro?ci
szale?stwa, g?oszonej i wszczepianej przez Pi?sudskie

go ... Czem byliby?my w takich warunkach w chwili za

ko?czenia wojny? Niezawodnie "robactwem, tratowa

nem przez walcz?ce ludy, którehy nawet nie mia?y po

trzeby u?wiadamia? sobie, ?e pod ich nogami pl?cze si?
jakie? ?miecie" 1.

Albowiem "sprawiedliwo??" dziejowa nie sp?ywa na

narody, jak ?aska niezas?u?ona. "Sprawiedliwo?? narody
musz? bra? same" 2.

Tak tez. czyni? Pi?sudski - hudziciel ducha bona

terskiego nowej Polski...

Z pomroki wieków p?yn? do nas s?owa, jak gdyhy
m o t t o do czynu Pi?sudskiego:

"Oto zewsz?d do Polaków drogi i pola nieprzyjacie
lowi przestronne; ma na czem nieprzyjaciel przedniej
sz? moc sw? ... poczyna?; post?pi, ust?pi; pójdzie, wy

nijdzie; ?ywno?ci, je?ców nabierze gdzie chce i jako

l Stanis?aw Witkiewicz -1. cit., str. 16.
I Janusz J?drzejewicz: J6zef Pi?sudski. Warszawa, 1919 r., str. 45.
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chce. W s a m y c h r
?

k a c h n a s z y c h, w p i e r

s i a c h n a s z y c h m u n i t i a n a s z a; t o n a s z e

gór y, t o 11 a s z e w o d y, t o z a m k i, m u r y

i wa?y polskie"l.

***

Historja osmiu zgór? setek lat istnienia Rzeczypo

spolitej dowodzi, ?e "rolniczy naród" chwyta? za miecz

zazwyczaj z konieczno?ci, w obronie praw swoich luh

cudzych, rzemios?o rycerskie ceni? wysoko, ale uwa?a?

je nie za ?rodek, prowadz?cy do zaboru i grabie?y, lecz

raczej za tam? przeciw z?ym mocom, godz?cym w wol

no?? i sprawiedliwo??. N aród, którego charakterowi

odpowiada?a Horacjuszowska zasada trzymania si?

"z?otego ?rodka"; naród, rozkochany w sielance, daj?cy
temu upodobaniu wyraz w swej narodowej epopei,

-

si?ga? po or?? w obronie w?asnych kopców granicznych,
by odebra?, co mu "obca moc wydar?a", zawojowywa?
nietyle si?? miecza, ile wy?szo?ci? kultury, prac? p?uga,
?wiat?em nauki.

Nic tedy dziwnego, ?e poezja nasza, osnuta na tema

tach - wojennych, zawar?a w sobie si?? i kras? naj

szlachetniejszych idea?ów, których sta?a si? wyobrazi
eielk?.

Najpot??niejsza z polskich pie?ni wojennych, M a

z u rek D ? b r o w s k i e g o, cho? zrodzona na obcej,
mówi j?zykiem p?omiennej t?sknoty i ukochania swojej
ziemi, której na ostrzu szabli wolno?? niesie. Ta pro

sta, bo ?o?nierska, bezpretensjonalna, bo okoliczno

?ciowa, ?piewka staje si? sztandarem ca?ego, w p?t y .

okutego, pokolenia, najdosadniejszym wyrazem jego

poczyna?, w kilku s?owach ujmuje my?l ca?ej porozbio
rowej epoki. Towarzyszy ?o?nierzom listopadowego
czynu, którzy podnios? j? do godno?ci hymnu narodo

wego, a zg?uszona tragiczn? kl?sk?, odezwie si? znowu

echem w pie?niach poetów, przemówi w setkach poczy

na?, od?yje i wykwitnie na ustach pokolenia z przed

l Piotr Grabowski: Zdanie syna koronnego o pi?ci rzeczach do Rze

czypospolitej Polskiej nale??cych ... 1595.
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pi??dziesi?ciu kilku laty w czynie i s?owie bezimie?ców

partyzanckiej wojny. A potem
? nagle zamilknie .. -

Zda?o si?, ?e na zawsze.

Czy?by na zawsze?

Nie! Odezwa?a si?
- i znów w dzie?ach poetów -

na schy?ku XIX-ego stulecia - zrazu t?sknot? do prze

sz?o?ci, p?aczem wspomnie?, nast?pnie snem o pot?dze,

pragnieniem zbrojnego czynu, wreszcie zapowiedzi?

zbli?aj?cej si? hurzy. Zadaniem specjalnego studjum b?
dzie kiedy? wykaza?, jak has?a epoki, pozytywizmu

stopniowo bankrutowa?y w poezji, a? ust?pi?y miejsca,
twórczo?ci wojennej, nawi?zuj?cej, do dawnej, chwilowo

?cich?ej, zarzuconej nuty.

J eden z dzia?ów tej poezji, po?wi?cony jest Czynom
i osobie Józefa Pi?sudskiego, który jest niemal jedyn?
?yw? postaci?, wy?aniaj?c? si? z powodzi bezosobowej
twórczo?ci czasu Wielkiej Wojny. Osoba Pi?sudskiego
n?ci?a sob? wyobra?ni? poetów, narzuca?a si? im sw?

niezwyk?o?ci? i niecodzienno?ci?. Ci starali si? przed-
stawi? j? wszechstronnie, si?gaj?c do czasów odleg?ych,
z chwil? obecn? niezwi?zanych, t?umaczyli po swojemu

Jego czyny, my?li i uczucia. Powsta?y w ten sposób wi

zerunek Wodza nabiera cech podmiotowych, staje si?
wizerunkiem duszy poetów.

Nie czas ju? dzisiaj poddawa? analizie p?ody chwili

obecnej. Po?pieszne, z tej analizy wyprowadzone, wnio

ski grzeszy?yby niezawodnie jednostronno?ci?, nie mo

g?yhy te? ro?ci? sobie pretensji do wyczerpania tematu.

Nale?y to przecie podkre?li?, ?e nigdy jeszcze w poe

zji polskiej nie oddano tak wielkiego
-

ho?du or??nemu
czynowi i tak zwanej idei "szale?stwa", o której wspo

minali?my powy?ej, jak w poezji, Józefa Pi?sudskiego
dotycz?cej.

W?ród grona poetów, po?wi?caj?cych swe pióro czy
nowi i osobie Pi?sudskiego, spotykamy wiele nazwisk,
ju? wcze?niej nam znanych, ale wi?kszo?? stanowi?
"poeci wojenni", przygodnie oddaj?cy swe my?li w mo

wie wi?zanej. Ró?ni? si? te? mi?dzy sob? stosunkiem
do osoby Pi?sudskiego. Jedni, dalekie cele maj?c na wi

doku, widz? w Nim wype?niciela historycznych_ d??e?
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narodowych; inni - entuzjazm swoj zacie?niaj? do

kultu Cz?owieka, oszo?omieni i przygnieceni Jego wiel

ko?ci?. Jedno, co jest wszystkim wspólne - to ?wiado

mo??, ?e Czyn Pi?sudskiego uratowa? honor Polski, ?e

... dzi? wolno?? nie jest nam ja?mu?n?
darowan? i dzi?kowa? d?u?n?! ! !

* * *

Ksi??k? mmejsz? zrodzi?a mi?o?? do Czynu i cze??

do osoby Komendanta.

Ukazuje si? obecnie w trzeciem wydaniu. Pierwsze,

z marca 1916 r., sporz?dzone w Warszawie (nie za?

w Wilnie - jak dla u?pienia czujno?ci w?adz okupa
cyjnych g?osi?a karta tytu?owa), zawiera?o zaledwie 19

wierszy. By?a to wi?c bardzo skromna wi?zanka, przy

godnie zebranych, utworów. W rok pó?niej, po wyczer

paniu nak?adu, przyst?piono do nowego, znacznie roz

szerzonego, wydania, do którego skrz?tnie gromadzono
utwory. Wydanie to, b?d?ce na uko?czeniu latem 1917

roku, podzieli?o jednak los innych, podówczas druko

wanych, a z osob? Pi?sudskiego zwi?zanych publikacyj:
ca?y nak?ad uleg? konfiskacie w ówczesnej drukarni

P. O. W. Ocala? zaledwie jeden egzemplarz, przezna

czony dla korekty 1. Represje Niemców nakazywa?y cze

ka? z nowem wydaniem bardziej sprzyjaj?cej chwili

i ograniczy? si? do dalszego gromadzenia utworów.

Jako? chwila taka nadesz?a ... Niniejsze, trzecie, wy

danie P i e
?

n i o J ó z e f i e P i ? s u d s k i m rozros?o

si? znacznie, niemal dziesi?ciokrotnia?o, w porównaniu
z pierwszem. Dajemy w niem 240 utworów, z Czynu

.

Komendanta wyros?ych, a Jego osoby tycz?cych.
Cel wydawców pozosta? wszak?e ten sam. Ksi??ka

niniejsza w intencji jej wydawców - hy?a i ma by?
c z y n e m s p o ? e c z n y m i pod tym k?tem widzenia

nale?y na ni? patrze?. To aliterackie stanowisko w sto

sunku do rzeczy, zwi?zanych z literatur?, jest rezultatem

t Pie?? o J 6zefie Pi?sudskim - wyd anie II, znacznie rozszerzone.

Zebra? Stefan Pomara?ski; z przedmow? Apolinarego Krupi?skiego
Lublin (faktycznie Warszawa), 1917 r.
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tre?ci utworów i zarazem wyt?umaczeniem charakteru

ksi??ki.
.,

Utwory, dotychczas rozproszone po czasopismach,

zosta?y obecnie zebrane, jak promienie w soczewce;

sk?adane s? nie na o?tarzu hogini Pi?kna, lecz na fali

zwyci?skiej Idei, której Pi?sudski jest wyobrazicielem ..

Maj? da? obraz za?amania si? Czynu Komendanta w du

szy narodu, maj? u?wiadomi? i zsyntetyz'6wa? pewn?

kategorj? my?li i uczu?, dla których ten Czyn by? bod?

cem. Innemi s?owy - zadaniem ich: pog??bienie sto

sunku do Osoby i przedmiotu, z których, jak ze ?ród?a,

powsta?. Tak tedy - ksi??ka nasza, poza wzgl?dami
ideowemiza?o?enia, jest jednocze?nie dokumentem

chwili. ?e jednak to "chwila osobliwa", ?e purpur?

krwi broczy, a mieczem wywa?a wrota do S?o?ca, -

godzi si? mówi? o niej.

Powy?sze za?o?enia s? przyczyn?, ?e poziom lite

rackich utworów w P i e
?

n i zawartych, nie jest jed
naki: kunsztowne, wysokiej arystowskiej warto?ci wier

sze mieszaj? si? ze s?abemi, czasem zgo?a pozbawionemi
ambicyj literackich. Ali? tak by? powinno i tak jest do

brze. Wszak nie tylko rze?biarze s?owa imali si? pióra,
by da? wyraz ukochania Idei. A przecie, cho? te utwory
nie le?? na jednej p?aszczy?nie artyzmu, spaja je ze sob?
warto?? wewn?trzna. ?ycie samo oddzieli? potrafi p?ody
wysokiego natchnienia od przygodnych, z fali czasu zro

dzonych i w niej pogr??aj?cych si? na zawsze efeme

ryd. Czy wszak?e wy??cznie pierwsze przechodz? do po-

.

tomno?ci, czy tylko one budz? interes wspó?czesnych
i potomnych - niechaj?e to rozstrzygnie nie?miertel

no?? M a r s y l j a n ,k i i M a z u r k a D ? b r o w

s k i e g o. Zadaniem przysz?o?ci b?dzie wydanie s?du
o utworach, Komendantowi po?wi?conych. Jakkolwiek
on wypadnie, to przecie pewna, ?e obok pocz?tych
w wieszczym zapale - umie?ci te, które zdo?a?y uchwy
ci? i zaku?.w s?owie my?l swej epoki. Dzi? te i tamte

mog? zap?adnia? serca i mózgi, mog? (cho?by tylko
w pewnej mierze) sny nasze o radosnem ?yciu zast?po
wa? rado?ci tego ?ycia odczuciem na jawie ... To ich po
wo?anie. .
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Z bogatej pod wzgl?dem ilo?ciowym literatury le

gjonowej wyhrali?my te tylko utwory, które b?d? bez

po?rednio tyczy?y si? Osoby Komendanta, b?d? ?ci?le

s? z Jego dzia?alno?ci? polityczn? zwi?zane. Inne, cho?

wyrós?e z Czynu Pi?sudskiego - pomin?li?my. Do

wspomnianego wyboru do??czyli?my znane nam utwory
z epoki polegjonowej - a? do chwili obecnej.

Uwzgl?dniono niemal wy??cznie rzeczy drukowane.

W kilku jednak wypadkach trzeba by?o od tej zasady
odst?pi?, og?aszaj?c po raz pierwszy rzeczy nieznane.

Vice versa: w kilku wypadkach powstrzymali?my si?
od umieszczenia ju? og?oszonych utworów, przewa?nie
ze wzgl?du na uderzaj?c? ich prozaiczno??.

Gromadzenie materja?ów do antologji zgóry by?o
skazane na niezupe?no?? i niedok?adno??. Powa?n?' ku

temu przeszkod? by? op?akany stan dzia?u czasopi?mien
niczego w naszych bibljotekach. Do?? wspomnie?, ?e

ani jedna z nich (mamy na my?li bibljoteki Warszawy,
Lwowa i Krakowa) nie posiada kompletu pism i wy

dawnictw polskich czasu Wielkiej Wojny. Bywa gorzej,
co ju? dopomina si? o nazw? zaniedbania i ignorancji:
niektóre z bibljotek nie posiadaj? nawet czasopism

swego miasta lub ich kompletów. Przy takim stanie

rzeczy praca w bibljotekach ni?. wydaje po??danych
wyników, cz?sto zupe?nie chybia celu. Je?eli si? nadto

zwa?y, ?e wiele utworów, tycz?cych si? Komendanta,

drukowanych by?o w wydawnictwach tajnych, szyhko
niszczonych i po pewnym czasie zgo?a niedost?pnych,
?atwo zrozumie?, ?e o zu?ytkowaniu ca?kowitego mate

rja?u mowy by? nie mo?e,

Taki stan rzeczy sprawia?, ?e w wielu wypadkach
trzeba by?o zadowoli? si? odpisami, które - jak tego

uczy do?wiadczenie - rzadko kiedy s? bez zarzutu.

?e mimo to wszak?e zdo?ali?my zgromadzi? znaczn?

stosunkowo ilo?? utworów w postaci mo?liwie nieska?e

nej, mamy to do zawdzi?czenia osobom, wydawnic
twu ?yczliwym, mi?dzy innemi pp.: Karolinie Firlej

Biela?sklej z Warszawy, El?biecie Ciechanowskiej z Kra

kowa; a nadewszystko cennej pomocy pp.: Alicji Le

henshaumówny z Warszawy i Eugenjusza Funarskiego
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z Tarnowa, którzy, nie szcz?dz?c czasu i trudu, oddali

nam do dyspozycji swoje bogate zbiory poezyj czasu

Wielkiej Wojny. Wszystkim, powy?ej wymienionym,

sk?adamy na tern miejscu gor?ce podzi?kowanie za Ich

wydatn? pomoc.

Zgromadzony materja? mo?na by?o u?o?y?: 1) alho

wed?ug chronologji powstawania utworów; 2) alho we

d?ug chronologji zdarze?, które by?y tych utworów

przedmiotem; 3) albo wreszcie wed?ug tre?ci. Pierwszy

sposób wyda? si? nam niepraktyczny, zw?aszcza, ?e

konsekwentne jego przeprowadzenie poci?gn??ohy za.

sob? pomieszanie najrozmaitszych motywów, czasem

zgo?a nieharmonizuj?cych ze sob?. Drugi - oprócz wy

?ej wspomnianej - mia? jeszcze i t? s?ab? stron?, ?e

wiele utworów, dotycz?cych Komendanta, nie ma swego

wymiaru pod wzgl?dem czasu (np. dzia? D e d y k a

c j e i t. p.) Przyj?li?my tedy trzeci, ujmuj?c zebrany
materja? w nast?puj?ce dzia?y:

A. 1) Za Tob?, z Tob?, - Wsz?dzie!
2) ?piewy i piosnki;

B. 3) Pi?sudski;

4) Dedykacje - Burzycielowi i Twórcy;
5) W dniu Imienin Komendanta;

C. 6) Chwile - Nastroje;
7) Rocznice - Wspomnienia;

D. 8) Satyra - Polemika.

Powy?sza klasyfikacja, jak inne zreszt?, jest do pe

wnego stopnia sztuczna, wymaga te? omówienia, zw?a
szcza ze wzgl?du na charakter antologji, nie mog?a by?
przeprowadzona we wszystkich szczegó?ach konse
kwentnie.

A wi?c -

w dziale A. zawarli?my wszystko, co si?
tyczy?o ?ycia wojennego Komendanta lub co powsta
wa?o w ogniu walki, rów n o c z e

?

n i e z omawia
nemi zdarzeniami tej kategorji. Utwory, wieszcz?ce hu

rz? wojny; epizody walk pod Komendantem; apostr Ey
?o?nierskie na placu boju do Wodza; echa z poza
grobu -

stanowi? pierwsz? cz?.?? omawianego dzia?u;
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druga
- zawar?a w sobie pie?? i piosnk? ?o?niersk?,

zamkni?t? kilkoma utworami z ?ycia Polskiej Organi
zacji Wojskowej (P. O. W.), która, nie rozwijaj?c si?
w ogniu bitewnym, by?a wszak?e rezerw? bojow? Ko

mendanta i jako taka nale?y do historji czynnej walki

o niepodleg?o??.
Dzia? drugi B. sk?ada si? z utworów, odnosz?cych

si? bezpo?rednio do osoby i Czynu Komendanta (poza
tem, co obj?te zosta?o dzia?em pierwszym); z dedyka
cyj, do Niego wystosowanych; wreszcie z rzeczy oko ..

liczno?ciowych, napisanych na dzie? Jego imienin.

Dzia? trzeci C. zawiera 'prze?ycia autorów w epoce

Wielkiej Wojny, pocz?wszy od jej wybuchu a? do dni

ostatnich. Utwory, napisane z powodu rocznic Czynu
Komendanta, jako te? wspomnienia dope?niaj? ca?o?ci.

W wielu wypadkach dzia? ten wi??e si? z pierwszym;
ró?ni si? tern, ?e l) albo nie dotyczy prze?y? i zdarze?

na polu walki; i 2) je?eli si? ich tyczy
- to wspomina

o nich jako o rzeczach ju? m i n i o n y c h, a wi?c nie

równoczesnych z powstaniem utworu, czyli nie odpo
wiada warunkom, jakie postawili?my dzia?owi pierw-
szemu.

.

Ksi??k? zamyka dzia? D. - wi?zank? utworów sa

tyrycznych lub zabarwionych 'polemicznie, ?ci?le zwi?

zanych z dzia?alno?ci? Komendanta lub Jego ideologj?
legjonow? ; w ten sposób staje si? jakby uzupe?nieniem
dzia?u poprzedniego.

Wielokrotnie mia?o si? do czynienia z utworem,

który mo?na by?o zaliczy? do tego i innego dzia?u. Np.
wiersz napisany w obozie je?ców na Imieniny Komen

danta, Jemu dedykowany, mo?na by?o zaliczy? do

dzia?u B. - ze wzgl?du na tre?? i do C. ze wzgl?du
na moment i miejsce powstania, co nadaje mu spe

cjalne o?wietlenie. W takich wypadkach, jak powy?

szy, klasyfikacj? uzale?nili?my od tego, która z cech

utworu by?a dla? bardziej charakterystyczna.

Tyle co do uk?adu antologji. Dodajmy do tego, ?e

komentarze dawali?my tylko wyj?tkowo, wychodz?c
'L za?o?enia, ?e tre?? utworów (tyczy si? to równie? ich

geografji) jest powszechnie znana lub te? znajduje dla
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siebie dostateczne obja?nienie w samych utworach. Na

tomiast niejednokrotnie dopisywali?my pod utworami

eok ich powstania (oczywista, gdy lnie nastr?cza?a si?
co do tego w?tpliwo??); dla uwa?nego czytelnika te

dane chronologiczne mog? by? niepozhawione ?ywszego
interesu.

Przy nazwiskach ?o?nierzy - usun?li?my, a gdy nie

by?a wymieniona - nie dopisywali?my -

szar?y. Same

utwory najcz??ciej powiedz?, który z autorów jest z pod
znaku Komendanta.

Apolinary Krupi?ski.

Warszawa, maj 192Q.



PRZEDMOWA DO WYDANIA CZWARTEGO.

Czwarte wydanie P i e ? n i o J ó z e f i e P i ? s u d

s k i m ukazuje si? w 'pi?tna?cie lat od dnia 6 sierpnia.
1914 roku, jako uczczenie rocznicy tej pami?tnej daty.

Wydanie poprzednie, opracowane przez nieod?a?o

wanej pami?ci Apolinarego Krupi?skiego, przygotowane

zosta?o przed dziewi?ciu laty w ogniu walk o byt Rze

czypospolitej, a uko?czone w czasie, gdy Krupi?ski,

jako ?o?nierz Dywizji Ochotniczej, przemierza? kraj

w szeregach 201 pu?ku piechoty. Kiedy ksi??ka w pa?
dzierniku 1920 roku znalaz?a si? w r?kach czytelników,

Krupi?ski ju? nie ?y?. Ranny ci??ko w g?ow? w bitwie

pod Paproci? i wzi?ty do niewoli, wkrótce potem 13

sierpnia zmar? zda?a od swoich w szpitalu bolszewickim

w Bia?ymstoku, majacz?c w przed?miertnej agonji o Pol

sce, za któr? oddawa? swe m?ode ?ycie. Tak wi?c ksi??ki

swej, w któr? w?o?y? tyle 'pracy i ca?? gor?c? mi?o?? do

Wodza, nie ujrza?. To te?, aby uczci? pami?? Zmar?ego,

now? edycj? P i e ? n i wydawca ??czy z Jego imieniem,

mimo ?e wzros?a ona niemal w dwójnasób w porównaniu
z poprzedni?. Dlatego równie? pozoetawiono wewn?trzny

uk?ad Krupi?skiego, dodaj?c tylko jeden dzia?, obejmu"

j?cy utwory, zwi?zane z ostatniem dziesi?cioleciem,

który nazwany zosta? "Pie?ni? dziesi?ciu lat". Inne

dzia?y uzupe?niono tylko w miar? mo?no?ci zebranemi

utworami, powsta?emi przewa?nie po 1919 roku. Z uzu

pe?nie? tych wspomnie? nale?y o pie?ni M y, P i e r w

s z a B r y g a d a, któr? Komendant nazwa? najdumniej-
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sz? pie?ni?, jak? kiedykolwiek Polska stworzy?a.
Umieszczona ona zosta?a na czele rozdzia?u "?piewy

i Piosnki".

Szczególna wdzi?czno?? nale?y si? Autorom zamiesz

czonych w zbiorze poezyj, którzy nadsy?aj?c swoje

utwory, przyczynili si? w ten sposób do powstania

ksi??ki.

Zamo??, sierpie? 1929. Stefan Pomaratiski,



ZA. TOB?, Z TOB?-· WSZ?DZIEl

K. Firlej-Biela?ska.

PIE?? OCZEKIWANIA I PAMI?CI.

(motyw z Annunzia)

N a zgliszcza i groby opad?y mg?y senne,

I s?o?ce si? skry?o w ?a?oby bezdenne,

Czy zbudz? nas rano hejna?y wojenne?
Pami?taj i czekaj!

Czy w zorzy, co b??kit o ?wicie zakrwawi,

Wy?niony od wieków bohater si? zjawi?
Co chmury rozgoni i przysz?o?? rozs?awi?

Pami?taj i czekaj!

Po ?o?u z kamieni przep?ywa w dal rzeka,
W kamieniu zakl?ta, tajemna moc czeka

A? iskry z niej r?ka wykrzesze cz?owieka,

Pami?taj i czekaj!

Z popio?ów wci?? nowe odradza si? ?ycie
I ziemia, krwi? niegdy? sk?pana obficie,
Dzi? ceg?y czerwieni? w warownym l?ni szczycie,
Pami?taj i czekaj!

Cho? z herbów i gode? wróg odar? zamczyska,
Z pod trawy i chwastów, co kryj? zwaliska,
Na p?ycie znów napis proroczy wyb?yska:
Pami?taj i czekaj!

Wró?b pe?na i przeczu? milcz?ca ruina,
I droga, co w gór? ku szczytom si? wspina,
Z t?sknot? pogl?da: - Czy bliska godzina?
Pami?taj i czekaj r

W milczeniu narodu zakl?ta moc le?y,
Z milczenia powstanie potomek rycerzy:

Bohater wy?niony. Ty, czuwaj ud?wierzy,
Pami?taj i czekaj!

Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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Wac?aw Denhoff-Gzarnocki.

LIST DO SIOSTRY.

Kochana Halul

J a do ciebie pisz?
Z obozu dzisiaj tych kilkoro s?ów.

Wiem, ?e cho? s?owo "obóz" rozko?ysze
W Tobie pie??, zda si?, prze?nionych ju? snów,

To si? dopatrzysz jednak w onem s?owie

Mrzonek niewczesnych, co po mojej g?owie
Z fantazj? spo?em gospodarz? znów.

A jednak prawda ... Daleko, daleko

Od tego kraju, -co wychowa? nas

Za setn? gór?, za dziesi?t? rzek?
U stóp skalistych, wypi?trzonych mas,

Stan?? biwakiem oddzia? tych, co on?

My?l, w ka?dem polskiem sercu utajon?,

Wywalcza? b?d?, kiedy przyjdzie czas.

Obóz rozbity. Przed nami ospale,
Stokro? oddaj?c blask s?o?ca i ?ar,

Leman ko?ysze senne swoje fale.

Dalej, pot?gi roztaczaj?c czar,

Sabaudzkie Alpy szczyty o?nie?one

Rysuje w s?o?cu niby rozbudzone

Szeregi naszych bohaterskich mar.

Czar jakby z bajki, a jednak od brzeg a

Tego, gdzie zda si? ko?czy? ?wiata dziw,

My?l ut?skniona daleko wybiega
Do naszych ?anów, ??k i zbo?nych niw,
Do tego kraju, k?dy krzy? zgarbiony
Wci?? b?ogos?awi staremi ramiony
Temu ludowi, co rozdarty -

?yw.
Dobrze, ?e t?skno?? moja nie uderza

Na towarzyszów moich szary t?um,
Bo przecie wara sm?tkiem psu? ?o?nierza,

Pami?? rodzinnych przywodzi? mu dum,
Bo przecie ?le, gdy w dniu przygotowania
Wci?? poprzed oczy wojackie si? s?ania

Cie? przypomina? - nasz odwieczny kum.

Dobrze, ?e im dzi? wszystkim nie dolega
Ból mych serdecznych, niedo?cig?ych chce?,
?e my?l ich lotna, je?eli wybiega
Poza dzisiejszy przygotowa? dzie?,
To bie?y w czas, nie w przestrze? - to si? wciela

1 W 1914 r. Komendant dokona? objazdu zagranicznych organizacyj Dru?yn
i Zwi?zków strzeleckich. Niniejszy wiersz powsta? pod wp?yy.'em wra?e?, wyniesionych
W czasie jednego z takich objazdów Komendanta.
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W marzenia walk i zwyci?stw i wesela,
A nie os?abia jej t?sknoty cie?.

Chc? teraz, Halu, by? ujrza?a zbliska

Obóz i jego zapomniany czar:

Szeregiem d?ugim gorej? ogniska,
W kocio?kach kipi i bulgoce war.

Manierki kr???, ten i ów rozk?ada

Zapasy wszelkie... Ponad wszystkiem w?ada ..

Zwierze? ?o?nierskich, rozmów, ?miechów gwar.
Dzi? wi?ksze u nas, ni?li co dnia gwary,

Wi?ksza ochota - bo oto ten WÓDZ,
CO nowe polskie powiedzie sztandary.
Co tak wojaczki uczy, ?eby móc

Wywalczy? ?wi?t? nasz?
- dzi? pospo?u

Do ?o?nierskiego usiad? z nami sto?u

I opowiada, jak to wroga zmóc.

Jest jaka? rado?? wielka w owem ?yciu,
W tern umiej?tnem gotowieniu r?k.
Rado??, ?e serce, co dot?d w ukryciu
W szelkich rozumu zaznawa?o m?k,
Zawrza?o znowu, ?e si? ju? my?l chrobra

O swoje w Polsce dopomina dobra

I rozprzestrzenia wci?? w?adania kr?g.
Jest co? wielkiego... Cho? przecie wedety
Nasze nie strzeg? do obozu dróg,
Cho? wiemy, ?e nas zaraz na bagnety,
Nie porwie tr?bka, nie napadnie wróg,
Chocia? nie mo?na wyczu? onej grozy,
Co to wojenne nawiedza obozy
I nisko kr??y, niby ?erny kruk.

Jest co? wielkiego - mo?e przekonanie,
I? ten?e dzisiaj sprawujemy czyn,

Który we wszystkich barwach rych?o stanie ...

?e si? obudzi? wreszcie godny syn

Naszych pradziadów -

rycerzy bez zmazy ...

Mo?e przed oczy staj? nam obrazy
D?ugów sp?aconych, odkupionych win.

Mo?e ?wiadomo??, ?e nasza robota

Dob?dzie wreszcie T?, co setk? lat

Wdeptana by?a w poha?bienia b?ota ...

Wielebym rzeczy pisa? jeszcze rad,
Lecz oto tr?bka, ?cich?y ?miechy, szmery,
- Ucz? nas jak si? idzie w tyraljery.
Dwa palce wznosz? do czapki

- Twój brat.

1*



Kazimierz W.

CZY TO JAWA?

Czy to jawa - czyli sen?

Wojska szare pu?ki p?yn?
Krwi i bólu, ?ez krain? -

Polskie pu?ki, czy to sen? ..

S?ycha? dziwnie sm?tne grania,
Wrzawy bitwy, huk, ?piewania
Pie?ni polskich, czy to sen?

Czy to echa lat minionych,
Lat s?onecznych, kiedy? ?nionych,
Jawa? to, czy sen? ..

Poprzez polskie lasy, bory,
Id? pu?ki przez ugory

-

Siwi starcy, ch?opcy m?odzi,
Wiatr im znojne czo?a ch?odzi -

Czyli? to nie sen? ..

Idzie wojsko od Wawelu,
Zwie bra? polsk? do apelu!
Nie my?l, ?e to sen!...

Sam Pi?sudski - hetman prawy
-

? Wiedzie pu?ki do rozpraW)'j
-

? To czyn! a nie sen ...

S?ycha? ci jakowe? grania
Polskich dusz i serc ?piewania -

To chyba nie sen ...

A nad wojskiem Orze? Bia?y
Wiedzie do zwyci?stwa ·chwa?y -

Wy?ni? si? nasz sen ...

Boles?aw Zygm. Lubicz.

KOMENDANTOWI.

- Dok?d idziesz, ?o?nierzu w szeregu?
W szarym, gro?nym zespole plutonu!
- Biegn? wci??... W niestrudzonym tym biegu
Siej? Wolno?? i walcz? do zgonu! ...

- Dok?d jedziesz na czele szwadronu,
Oficerze przystojny i m?ody?
- Jad? tam, k?dy cudnej urody
Zorza wstaje... Chc? bi? si? do zgonu!

- A ty , Wodzu, na czele Legjonu ? .

Poco wiedziesz na boje huf krwawy? .
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- Ja chc? N ar6d ochroni? od zgonu
-

Wiod? Naród w blask ?ycia i S?awy!!
- Jed??e, jed?! Ko? Twój st?pa po darni,
Li?cie d?bu Ci damy do wianka 1...

W zorz? z?ot? po ruin m?czarni -

Wwiedzie Ciebie i huf Twój "Kasztanka"!

Józef M?czka.1

FANFARY I-go PU?KlJ PIECHOTY

LEGJONOW.

Zaszumia? bór stary i zamilk? - jak mowa -

S?uchaj? wkr?g ?wierki-brodacze;
Przed chat? - w zagajach le?nego ostrowia -

stan??a oko?em muzyka pu?kowa,
a czterej po?rodku tr?bacze ...

Wzrok hardy ku chmurom odrzuc? zuchwale -

wraz surmy na udach oparli ...

I stoj? tak ?wietni w s?onecznym upale,
jak dawne hero1dy we s?o?cu i chwale -

w sen dumnych pos?gów zamarli ...

A? razem do góry, uniós?szy puzony,
ze spi?ów dobyli moc ducha!' ..

A w chacie - tam w g??bi - my?lami schylony,
wzrok t?skny w dalekie kieruj?c gdzie? strony,

Brygadjer, Brygadjer ich s?ucha ...

(motyw fanfary)

I.

Hej -

surmy wzwy?!
niech w lasów g??b
mocarny bije krzyk!
niech d?wi?czny spi?
rozg?osem tr?b
nasz hardy s?awi szyk!
To my

- to my
- kadrowy pierwszy huf -

z zamar?ych snów do ?ycia wstali w krwi!!

II.

Kordonów s?up
str?cilim w loch -

Wolno?ci przednia stra?!

1 Autor - oficer II Brygady Legionów, zmar? w 1918 r. w drodze na Murma?,
dok?d jecha? z rozkazami gen. Hallera.
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przez krew, przez proch,
po S?awy ?up
go?ciniec w s?o?cu nasz!

to my
- to my

- z kieleckich szarych dróg
na ziemi próg miotali Czynu skry!!

III.

Za nami kurz

ogniowych burz -

bagnetów krwawy tan !. ..

gdzie Lasek dni

Anielin w krwi,
I z?oty Konar ?an!

W purpurze ran weselny krok

w strzeleckiej pie?ni takt ...

zas?alim trakt tysi?cem zw?ok -

tysi?cem krwawych zw?ok!!!

Tu surmy ku ziemi opuszcz? tr?bacze -

oparli je z moc? u kolan ..•

A pog?os spi?owy w?ród borów ko?acze,
i echem zawodzi - i echem gdzie? p?acze -

wracaj?c od lasów - od polan ...

I skar?y si?' ziemi, i? zliczy? kurhany,
rozsiane w dalekiej krainie ...

Zaszumia? bór stary ciemnemi konary,
i drzewa si? wko?o pochyl? jak ?any -

Szczytami ?a?obny szum p?ynie ...

Umilkli tr?bacze ... i .my?l ich zm?cona

we mglistej gdzie? ginie oddali ...

A? razem do góry podniós?szy ramiona,

pie?? Mocy i Chwa?y wezbran? w?ród ?ona,

fanfar? zwyci?stwa zagrali:

IV.

Hej - szlakiem pól
przez krew -

przez ból -

za nami - z nami w lot! ...

gdzie z?oty róg
z powietrznych dróg
zwyci?ski wiedzie miot!. ..

w radosny sza?

gin?cych cia?

w?ród m?odych ?ycia kras
na nowe dni

w?ród bryzgów krwi

o Wodzu - prowad? nas!. ..

W bagnetów tan
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przez zbo?by ?an,

przez kwieciem strojny las

na siew -- na plon -

na wczesny skon

o Wodzu prowad? nas!

na s?o?ca blask

w?ród s?awy ?ask

w purpurze krwawych ran

na bój - na lot,
na krwawy miot,
o Wodzu - prowad? nas L.

Zamilkn? tr?bacze - i surmy mosi??ne
wraz ka?dy ku udom nak?oni ...

G?os leci - polata -

przez echa okr??ne
i wo?a - i budzi wkr?g hufce or??ne:

"do broni - powsta?cie do broni ! ...

"

A w le?nej stannicy
- my?lami schylony

Wódz -

mocy or??nej - i ducha -

wzrok jasny w s?oneczne kieruj?c gdzie? strony,
w g??b tajnych przeznacze? ws?uchany, wpatrzony

. Brygadjer - Brygadjer ich s?ucha ...

Wi?c las si? pok?oni - i szumie? poczyna
-

w poszumach przed chat? si? chyli ...

Sna? poj?? - ?e oto jest chwila jedyna,
?e dana jest Mocy i Chwa?y godzina,
I Wielko?? przydana tej chwili L.

Legionowo, w czerwcu 1916 r.

Józef Relidzy?ski.

ROTA.

Brygad jerowi Pi?sudskiemu.

Pójdziemy naprzód, nigdy wstecz,

ze starem has?em naszem,

w krwi Pospolit? tworz?c Rzecz

bagnetem i pa?aszem,
rosn?c? szlakiem naszych dróg,
tak nam dopomó? Bóg!

Jako lawina ?nie?na z gór,
na ?eb spadniemy wroga;

o piersi naszych ?ywy mur

rozbije si? czer? sroga,

by fale mórz o skalny próg -

tak nam dopomó? Bóg!



8

Na kresach pe?ni?c czujn? stra?,

wytrwamy, Polsko, wiernie,

czy laur uwie?czy sztandar nasz,

czy go oplot? ciernie,
Wolno?ci Twej my krwawy p?ug
tak nam dopomó? Bóg!

Zbrój si?, Narodzie, zbrój si?, zbrój!

Zygmuntów dzwon Ci dzwoni!

o wojsku ?pi?cetn sen si? Twój
dzi? jawi... hej! do broni!

pierzchnie ?miertelny przed nim wróg
tak nam dopomó? Bóg!

Zbud? si?! Kajdany rdzawe rwij!
na polsk? gleb? ?yzn?

upadnie krew. a wiosn? z krwi

rozkwitnie nam Ojczyzna,
w s?o?cu, co legnie Ci u nóg
tak nam dopomó? Bóg!

Na pozycji, w styczniu 1916 r.

J 6zef Relidzy?ski.

ROTA PI?SUDCZYKÓW.

Nie rzucim Ciebie, Wodzu nasz,

nie damy pogrze?? sprawy!
Sztandar, przy którym wiernie trwasz,

oddamy Bogu krwawy!
Nie wyrwie nam go swój, ni wróg -

Tak nam dopomó? Bóg!
Nie. spoczniem, póki w proch i py?

nie legnie przemoc wra?a!

Zaczerpiem z ducha Twego si?;
z wiar?, co cuda stwarza,

Smia?o po z?oty si?gnie m róg
-

Tak nam dopomó? Bóg!
Pójdziemy, gdy zapalisz wi?,

na kule i na druty!
Cho?by w katordze przysz?o zgni?,

nie z?o?ym szabli póty,
póki sha?biony Polski próg -

Tak nam dopomó? Hóg!
Nie straszne dla nas gromy burz,

ani wi?zienia mury,
bo có? dla ducha kraty, có?

.

wi?zienia mrok ponury?
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Nie zl?kniem si? podziemnych dróg -

Tak nam dopomó? Bóg!
"

Wszak na sumieniach polskich my
o?owiem dzisiaj legli - - -

Pod?ym zm?cili s?odkie sny
-

jak grom z tatrza?skich regli - - -

Wolno??, by t?czy b?y?nie ?uk -

Tak nam dopomó? Bóg!
O, niedaremny by? Twój trud

i nie daremne znoje!
O, cze?? Ci, s?awa, co? nas wiód?

na pierwsze z Moskw? boje!
Przeorze Polsk? dzi? Twój p?ug -

Tak nam dopomó? Bóg!

Tadeusz Jasik.

KOMENDANTOWI.

Pójdziemy przebojem, gdzie drog? nam wska?e

Twa wola - o Wodzu Ty nasz,

Pójdziemy, gdzie kule, gdzie dzia?a grzmi? wra?e,

Gdy rozkaz Ty , Wodzu, nam dasz.

Pójdziemy na kresy - by Polsk? od wroga

Os?oni? - pójdziemy na stra?;

0, nie szcz?d? krwi naszej, - nam ona nie droga,
Gdy rozkaz Ty, Wodzu, nam dasz.

Pójdziemy - i z piersi, postawim granic? -

O, za nas nie sp?onie Ci twarz

I wroga nie pu?cim na Polsk? ziemic?,

Gdy rozkaz Ty, Wodzu, nam dasz!

Pójdziemy za Tob?, - z ?lepemi oczyma

Ty duchem swym drog? nam wska? -

Pier? nasza i kule i bóle wytrzyma,

Gdy rozkaz Ty, Wodzu, nam dasz!

Dasz rozkaz -

my pójdziem, w bój ci??ki i krwawy
Za Polsk?, -

o, Wodzu, Ty nasz,
-

Zwyci?zcy do Wolnej wejdziemy Warszawy,
Gdy rozkaz Ty, Wodzu nam dasz.

Odessa, 1919 r.
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Sudawczyk.

WSPOMNIENIE REZUREKCJI NAD NID?.

A je?li b?dzie Bo?a wola?

by?my przepadli jako sen.

i jako kwiaty pomarnieli;
co rok przed sam? Wielk? Noc?.

gdy wiosny blaski was oz?oc?,

wróciwszy do was przez te pola.
wrócimy cisi, nieweseli -

wrócimy do was jako sen ...

Niech wam Chrystusa grobu strzeg?
cienie ?o?nierzy z or?em bia?ym -

niech dzieci patrze? na nich bieg?,

podobnym marom skamienia?ym ...

U?anów wiedzie ju? Belina -

czaka ich chwiej? si? miarowo.

Kroczy bataljon Herwina,
niech?e da Salw? honorow? ...

Niech nios? strzelcy r?k? m?od?
baldachim bia?y, z?otem tkany ...

Pod r?k? niech wam ksi?dza wiod?
te poruczniki, kapitany ...

A za? przed ksi?dzem zwolna kroczy
i gra pu?kowa ta muzyka.
Za ksi?dzem - Wódz - z smutnemi oczy ...

... niech troska jego was przenika.
Je?li nie b?dzie Bo?ej woli.

by?my wam Polsk? zwojowali:
co rok wrócimy wiosn? - wcze?nie ...

Wam duch-hataljon przerwie sen;

niepokój dusze wam zapali,
co roku b?dzie gryz? powoli -

a?e w was si?a wielka wskrze?nie !

... chocia? wrócimy, jako sen ...

1915 r.

Stanis?aw Szorski (Wi?lanin).l

ZA TOB?, Z TOB? - WSZ?DZIE.

Znowu? jest z nami, z nami wraz

na trudy i niedole:

l Autor - sier?ant pu?ku I p. I Bryg. zagin?? bez wie?ci w bitwie pod Ko?ciuch.
n6wk? w dn. 5 lipca 1916 r.

-- ..
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ten sam poleski-? tuli las,
te same troski, bole.

Czytalim, ?e daleko, tam,
Polska Ci? czci?a ca?a.
a "u tak t?skno by?o nam,

Brygada Twa czeka?a.

Wróci?e? do nas, jeste? znów,
serce Ci? ka?de wita,

spojrzenie ka?de - cho? bez s?ów

o przysz?o?? Polski pyta.
I, w Twoj? dobr? patrz?c twarz

serce Ci ka?de wierzy:
O Komendancie! O Ty nasz,

co serca masz ?o?nierzy l

Przy Tobie .stoim, wierna stra?,

przez Ciebie Polska b?dzie!
O Komendancie! O Ty nasz!

za Tob?, z Tob? - wsz?dzie!l

M?cislaw W?dolkowski.

WARTA HONOROWA.

W nocy przed chat? sylwetka ?o?nierza

Raz wraz si? zjawia i znów w mroku chowa -

To przestrze? krokiem miarowym przemierza
Pod oknem Wodza - warta honorowa.

Zmilk? gwar w kwaterach, pogas?y ogniska,
Sen wzi?? znu?onych w swe ukojne moce,

Tylko w pokoju Wodza ?wiat?o b?yska -

Budziciel Polski czuwa w d?ugie noce.

Sam. My?li wie?cem oplot?y mu g?ow?,
Chmura na czole, w oczach b?yski stali:

Wykuwa drogi dla narodu nowe,

Co si? nie przerw? w: niezmierzonej dali.

A Naród wstaje z bezw?adu i p?onie
Pot?gi ??dz?, co ogniem przenika
Serca i pragnie, by mocarne d?onie

Za ster chwyci?y - szuka przewodnika.

?o?nierz przystan??... widzi ?wiat marzenia

Zbudzony Naród w jasne Jutra zorze

Prowadzi w?adca - i szept uwielbienia

Wybieg? na usta: Wodzu, Dyktatorze!
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Stanis?aw Falkiewicz.

POTRZEBA.

Znów powia? wiatr. Jak w sierpniowy dzie?,

rozb?ys?a g?stwa drzew zamieci? l?nie?.

Rozkazu Twego wybi? d?wi?k.
Przebudze? dreszcz - nadranny zgin?? l?k.
Snów starych i ?lubowa? krwawi? si? stygmaty

znów, jak w dni owe, jak przed laty ...

?opotem skrzyde? t?tni step
i has?o rzuca Twa bezsenna stra?:

M?odo?ci wol? t?? i krzep -',

ty, co przez czyny dla czynu trwasz! -

N a progach ?wi?ty? drzemi? lwy,
na graniach gryfy skamienia?y -

Na dzie?! - do broni! - na dzie? nasz!! -

piorunem zszarpn? omam z?y,
po Polsce pierwsze wymodlone strza?y ...

Rozkazu Twego d?wi?k - echo - przysi?ga -

i dusze S?owo w klucze sprz?ga,

lec?ce w Spraw? pod sk?on nieba -

I znów, jak w owe dni przed laty,
po stepie t?tni? r??c bachniaty ,

poszumy wichru, skrzyde? chrz?st i t?cza l?nie? ...

Skro? dusze leci krzyk: Potrzeba, hej Potrzeba! -

Twój, Wodzu, i nasz wstaje Dzie?!

Warszawa, w marcu 1917 r.

Wac?aw Denhoff-Czarnocki.

DZIADKU NASZ.

Daleko? Ty od nas, daleko,
Nie wida? Ci? mi?dzy nami ...

A dni w szarzy?nie si? wlek?,
Nadziei sechn?cych spiek?,
Ka?de swe jutro mami.

Urasta w sercach t?sknota,
Urasta za Tob?, Dziadku,
- Nie u nas przedziwna ni? z?ota
Z nico?ci na zwój si? mota,
Bli?sza coraz ostatku.

Ha, trudno, - ?ladami Twojemi
Puste my przeszli roz?ogi,
Wi?c wiemy, ?e musisz na ziemi
Krokami zmierzy? w?asnemi

Ka?dy szmat dziwnej drogi.
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Lecz 'je?li tani w onej Warszawie

Zm?cz? Ci? swoi i obcy,
Przyje?d?aj -

przy ka?dej tu sprawie
Codziennie, co chwila prawie
Wygl?daj? Ci? ch?opcy.

Przyje?d?aj na dol?, niedol?,
Na dzie?, tyle razy czekany,
- W kieleckich ?o?nierzy swych kole

Rozja?nisz chmury na czole,
Komendancie kochany.

W marcu 1917 r.

Andrzej Sienkiewicz.

OPOWIEDZ MI, BRACIE ..•

Opowiedz mi, bracie, opowiedz,
jak to tam by?o w okopach,
ile was ch?opa tam sta?o

i jaki duch by? w ch?opach?
Jakie tam noce, dni, ranki,

wieczory? - Czy takie, jak tutaj?
0, powiedz mi, bracie, wszystko.
Niczego -

prosz?
- nie utaj.

,,0 dni si? pytasz i ranki,

noce, wieczory ... Ha, o tem

nikt tam nie my?la?, gdy wroga

widzia? przed lufy wylotem.
Nastrój! - Nastroje! - Wy, w mie?cie

nad ksi?gi schyleni tomem,

?yjecie-li przeczuleniem:
?wiadomem lub nie?wiadomem.

Co nam tam .dni, albo noce;
-

nasz czas si? mierzy: biwakiem,

"fasunkiem", albo-li marszem,

obron?, albo atakiem.

A jeno czasem, gdy kule

rzadziej padaj? ze ?wistem,

wys?anym lub otrzymanym
- od kogo?, do kogo? - listem".

Powiedz mi jeszcze wi?c, bracie,
- wszak?e? naoczny jest ?wiadek -

pono? do waszych okopów
nierzadko zachodzi? - Dziadek?
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... Pami?tam - lat ju? dziesi?tek -

pami?tam u?cisk tej r?ki

mocny, jak ogie?, co spala
wszelkie wahania i l?ki.

Pami?tam: widzia?em Go, - kiedy
ju? si? zanios?o na burz? -

jak czyn swój wa?y?, rozwa?a?

pod brózd? czo?a, w brwi chmurze.

Pami?tam - jak dzi? - gdy w polu
Sta? na zoranym zagonie
i dwu zwa?nionych zast?pów
braterskie ??czy? nam d?onie.

I to pami?tam, jak potem
-

(sta?em w szeregu) - spokojne
a twarde mówi? nam s?owa.

nim poprowadzi? na wojn?. -

,.Dziadek '- A jak?e, prz} chodzi? .•.

-;- Ma?a nas by?a gromadka. -

On ? szed? do naszego okopu
jak?e witali?my Dziadka!

Siad? mi?dzy nami w okopie,
o buty. o tyto? spyta?
a patrzy? ka?demu w oczy,

jakby co? bada?, co? czyta? ...

Raz - to?my mieli przepraw?'
moskal nas pra?y? o?owiem,
okopy precz porozwala?;
ma?o kto uszed? ze zdrowiem.

Odparli?my przecie. - Wi?c potem,

gdy poszli w pole z noszami

po rannych i po zabitych,
On wtedy tak?e by? z nami.

By? chmurny. Pochyli? g?ow?.
- Widzia?em, jak przenoszono

jakiego? ch?opca - pod zorz?
-

pier? mia? okropnie skrwawion?.
On wtedy podszed? ku noszom

i tak ?agodnie, tak mi?kko:
"Co ci jest, dziecko? - zapyta?
i w?os mu pog?adzi? r?k?.

Ów nagle ramieniem si? d?wign??,
- wzrok gor?czkowo si? pali? -

szepn??: - "Niech ?yje ..... - i poblad?
- i os?ab? - i w nosze si? zwali?.

Zdj?li?my czapki. - -"

W marcu 1918 r.
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Boles?aw Niemira.1

APOTEOZA.

Ponad m? ziemi? zawierucha,
Ponad m? ziemi? ból i ?zy,
Szata?skie s?ycha?: huha, huha,
Na karym koniu p?yniesz: Ty.

W armatnim huku, kul rzygocie
Twa posta? mija niby sen,

Raz p?yniesz w srebrze i raz w z?ocie,
Zmartwia?e usta szepc?: TEN.

Zbroja Twa czarna i miecz l?ni?cy
?yska nad kaskiem z?otych piór,
Za Tob? p?ynie g?os t?skni?cy
I w modlitewny sp?ywa chór.

Ty p?yniesz - p?yniesz coraz dalej,
Pian? okryty rumak Twój,
O pie?ni moja - grzmij i szalej,
Ten rycerz daje zew na bój!

Uderzy? w surmy
- d?wi?k ju? leci

Ponad zniszczony Polski ?an,
Za nasz? wolno?? Piasta dzieci

W ?miertelny wo?asz bój i tan.

Uderzy? - znik?l - z?ot? dal?
Armatni znowu zagrzmia? ryk,
Tam, k?dy b?ysn?? szabli stal?,
Strzelecki stoi Polski szyk.

Zbigniew Onoiez,

WODZOWI.

Widz? Ci?, Wodzu, w ognia b?yskawicy,
jak stoisz w dziwn? jak?? moc zakl?ty, -

z pod Twego he?mu wzniesionej przy?bicy
spokojnie patrz? przed si? oczy ?wi?te

i czasem nawet gorzk? ?z? uroni?,

gdy dzieci swoich hufy ?lesz na boje.
Ty? to zaw?adn?? wszelk? polsk? broni?,
wzbudzi?e? ca?y Naród do dzia?ania

i wszyscy id? pod sztandary Twoje,
a Ty ich wiedziesz w Jasno?? Zmartwychwstania!

Nad Nid?, 1915 r.

.

1 Autor - strzelec bataljonu warszawskiego, poleg? w walkach nad Styrem
w 1916 roku.
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Jan Rundbaken.

CZE??.

Gdy rozwini?ty "na baczno??" front

W Wodza oczyma si? wpije,
Rozkaz zapala serca jak lont,
A z oczów p?omie?. a? bije.
Nas b?dzie rozkaz, jak wicher, mesc,

Bo we czci Wodza - ?o?nierska cze??.

W codziennem ?yciu dobro od z?a

.Cze?? nasz? skrz?tnie odmierza, -

Z innego ognia jest oczów skra,
Wzniecona w sercu ?o?nierza:

W rozkazie naszej si?y jest tre??

I we czci Wodza - ?olnierska cze??.

Poza szeregiem zostawiam s?d,
A z?o i dobro - za wojn?:
Odpowiedzialno?? wzi?? Wódz za b??d,
A my

- za ?mier? niespokojn?;
My?my tak chcieli <?lubem si? sple??
I w Wodzu wita? t? ?lubu cze??.

St?d ?o?nierz twardym jak jego bro?,
?e ?mierci ch?ód go otacza.

W przekle?stwo wojny zaku? sw? skro?;

Armja - rodzin? tu?acza.

Lecz wolny ?o?nierz zna serca stra?:

Inny jest ?o?dak, a inny - nasz.

Bo my?my - wiara, rycerska bra?

Pod twardym wojny pancerzem,
W przyja?ni wiernie umiemy sta?

I ?o?nierz nasz jest rycerzem.
Bo wolny ?o?nierz zna serca stra?:

Inny jest ?o?dak, a inny - nasz.

I cho? go srogi potrzeby znój
Na stal bagnetu wykuwa,
Gor?cej bije mu uczu? zdrój,
Gor?cej ludzko?? odczuwa.

Bo wolny ?o?nierz zna serca stra?:

Inny jest ?o?dak, a inny -

nasz.

Stefan Wierzy?ski.

DZIADEK.

Widzia?e.? Go zdaleka, kiedy na ko? siada?,
lub gdy? szed?, maszeruj?c poprzed Jego wzrokiem.
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Kapral' ci du?o nieraz o tym Dziadku gada?,
co Polsk? umi?owa? swem sercem g??bokiem,
co dla szcz??cia Ojczyzny rzuci? dworek cichy
i szum lip, co marzenia snu? Mu o wielko?ci,
a w t?um poszed?, szlacheckiej zdj?wszy z serca pychy,
i cierpia?, polskie dusze widz?c w bezradno?ci.

I cho? Go nie widzia?e? nigdy twarz? w twarz,

cho? On o tobie wcale, n aj zupe?niej , nie wie,

ty Go, m?ody ?o?nierzu, doskonale znasz

i w duszy swej piastujesz w rozkochanym ?piewie,
i wiesz, jak dobrym dla ci? jest Brygadjer szary,

co mi?o?? dziwnie jasn? wk.r?g siebie rozszerza,

a cho? ma wko?o gwardj? z szwolo?erów wiary,
kocha tak?e szarego piechura-?o?nierza.

Wilno, 1920 r.

Stanis?aw Dlugosz.1

SWO}KÓW.
Komendantowi.

Zachód s?o?ca. S?ycha? strza? po strzale.

,,- Atakowa? masz na Swojków - dwór!"

Marsz pod gór?
- tyraljerki sznur -

a przed nami, we dworze, moskale.

Syllogizmy g?upiej sofistyki,
filozofji rozwa?ania czad,
mo?e pisz? teraz list? strat

i ostro?nie wywodz? pewniki.
Jeden przecie tylko pewnik znamy:

"nim dosi?gnie serca ostry sztyk,
zanim umrze w piersiach cichy krzyk,
ty

- l;ozwalaj wpó?otwarte bramy".
Kto? si? zwali? na ziemi?. To trudno.

Na roztkliwia? godzin? nie czas:

w zbo?u m?odem jeden bagnet zgas?.
Kto ?mie lito?? rozwodzi? ob?udn??

Kto zna jego przeogromn? rado??,
któr? niós? ze soh? do ostatka?

Niech zap?acze nad nim tylko matka

bo lamentów zdawna w Polsce zado?? ...

1 Autor - Warszawianin, podporucanik pu?ku 5 p. I Bryg., poleg? 6 sierpnia
1915 r. pod Kamionk? w lubelskiem. Wiersz niniejszy napisany zosta? pod bezpo?red
niem wra?eniem stoczone; bitwy w dn. 16 maja 1915 r. z 83-ci? dywizj? rosyjsk?.
Swoików, 16 maja 1915 r.

2Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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Na zagonach sandomierskich zbó?

zabielaly rosyjskie okopy,
Kto te k?osy b?dzie wi?za? w snopy?
- Bro? si?, wrogu, albo or?? z?ó?!

.,Hurra! - Naprzód!" jeszcze kroków dwie?cie

niech si? w piersiach nie zagubi dech.

Za zerwan? s?om? z polskich strzech,
za dom ka?dy zapalony w mie?cie,

za niedol? nieuprawnych pól!...
Id? chmury wybuchowych kul,
dooko?a Wie? za wsi? si? pali -

A przed nami ... okopy moskali.

Swojków, 16 maja 1915 r.

Boles?aw Zygm. Lubicz,

REDUTA KOMENDANTA.

Za gromem grom
- w ?el aznej opór tarczy!

Za strza?em strza?... Lecz z nich Reduta drwi,
Granatów r?cznych, m?stwa nam wystarczy.
Do?? mamy kul i w ?y?ach ciep?ej krwi!

?ó?tawy piasek ganków znaczy linj?: -

- balast i tarcza, druh i symbol m?k!
Na piasku krew ... Wi?c ranny?? Ból przeminie!
Zostanie jasno?? zórz p?on?cych w kr?g!

Za gromem grom ... ! To mówi? min miotacze

I po?wist kul... Granatów ci??ki zew ...

Na piasku krew ... Wi?c haracz nad haracze:

Z drgaj?cych ?yciem ?y? rozprutych krew!

Wi?c ?wie?y trup?... Doko?a wst?ga czarna

"popielisk wkr?g Redut? obj?? pas
-

Tu po?ar by?. U cich?a bitwa gwarna,
Po?aru - bitwy -

po?ar, oto, zgas?...
Wi?c có? ?e trup? Wyniesiem go w pogrzebie
Za?wiecim ?z?? .• Reduta z ?mierci drwil

?adunków do??! I sta? nas, by w potrzebie
W obronie Polski przela? nieco krwi!!

Nad Styrem, w czerwcu 1916 r. na Reducie Pi?sudskiego.

Adam Borki?icz.

REWJA.

Sród ?aru s?o?ca - nieruchoma
cicho strzelecka stoi wiara.

Pier? ka?dy pr??y? dzi? sit; stara,
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cho? my?li mo?e gdzie? hen - doma .••

Miljonem iskier stal si? pali -

armaty cisz? rw?izroddali.
Szalejów ordynansów konie:

rozkazy - hroni szcz?k - Kolumna!

Cho? twarz spokojna ? twarda, dumna.

?o?nierskie oko dziwnie p?onie:
rzuciwszy ?eh zwichrzony w prawo,

pod swym sztandarem id? - S?aw?!
Wódz patrzy d?ugo w twarze, oczy

-

tak jasno jako? i mi?o?nie:

by? mo?e duma o tej wio?nie,
ku której Jego wojsko kroczy ..•

Hej - nie nas zgniecie t?um moskali,
cho? braknie tych, co tam - zostali.

Czeremoszna na Polesiu. Miejsce postoju Leg. Pol., w lipcu 1916 r.

Roman Horoszkiewicz (Woynicz).

ZA WIERN? S?UZB?.

?o?nierski: "Za wiern? s?u?h?" ,

znak, krzy?yk ?elazny, szary,

na piersi Wódz da? ?o?nierzom,
z ?yciowych najdro?szy dary.

- "Niech on zast?pi wam, bracia,
z?ote ordery, medale,
niech Wam nagrodzi krew, znoje
i zawiedzionych serc ?ale.

Pe?ni?e? s?u?b? ofiarnie,
za siehie i za tysi?ce
tych, w których tak?e nie bi?o

serce, jak Twoje -

gor?ce.
Nim Ci? uwieczni? po zgonie,
nim upn? gróh Twój- w wawrzyny,
niech Ci nagrod? ?elazny
znak h?dzie - taki - jak czyny".

I poszed? ?o?nierz w kraj ?wiata,

przez lasy, przez pola, ?any,
s?u??c do tchnie? ostatnich,

krwi? sw? i trudem i rany.
-

Zczerwieni? si? krzy? purpur?,
w pier? wbity wra?ym granatem,
?wiadectwo daj?c o s?u?bie,
krwi po?wiadczone szkar?atem.
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Henryk Zbierzchowski.

LEGJONISTA PIERWSZEJ BRYGADY.

Nie dbam o ?ywot dostatni,

Spoczynku dla mnie ni chwilka,

Wyci?ga mnie z ka?dej matni

W?ch wy??a a oczy wilka.

'Cho? deszczhy lun?? jak z tuszu,

Cho? mrózby pod stop? chrupa?,
Nie trac? ja animuszu,
Bo gwi?d?? na mróz i upa?.
Grad kul doko?a mnie ?wista,

Ja stoj? jak w dzie? parady,
Nie wie co strach Legjonista
Przes?awnej Pierwszej Brygady.

Nie straszny mi ?aden szaniec,
Lufami zje?ony srogo,

Do bitwy id? jak w taniec,
Weso?o brz?cz?c ostrog?.
?o?nierz ze wszystkiem si? otrze,

(!dy ma co w?o?y? do g?by,
?mier? do mnie mówi: "Kumotrze"!
I szczerzy swe brzydkie z?by,
Cho? djab?ów - by przysz?o trzysta,

My?lisz, ?e nie dam im rady?
Mocn? ma pi??? Legjonista
Przes?awnej Pierwszej Brygady!

Na wojnie jak na ob?awie,
Trzeba by? dobrym my?liwcem,
Dobrze przys?u?y si? sprawie,
Kto wroga pochwyci ?ywcem.
Lecz ktoby na mnie mia? chrapk?,
Zwyci?zcy zbrzydnie mu rólka,
Nim ?ywy wpadnie w pu?apk?,
Od czegó? ostatni kulka,
Lepsza ju? czelu?? ognista,
Ni?li z wrogami uk?ady.'
Nie podda si? Legjonista
Przes?awnej Pierwszej Brygady.

Dowódców swych mamy w cenie

Bo ka?dy z nich ?o?nierz szczery,
Wiedzie nas w boje wspomnienie
Rac?awic i Sammo-Siery,
O s?d nie troszcz?c si? ludzki.

Matk? - Ojczyzna nam droga,
A Ojcem - Hetman Pi?sudski.
Krew w n? rycerska, ognista,
Szablice nie od parady.
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Mocn? ma pi??? Legjonista
Przes?awnej Pierwszej Brygady.

Wi?c niechaj blady filister,

Rzuciwszy nudn? kawiarni?,
W dziewa co rych?o tornister

I do Legjonów si? garnie.
Gdy dwie?cie armatek zagra,

Rycerska najdzie go wena

Zobaczy co to podagra,
Zapomni co to migrena.
Krew przodków zagra ognista,
Hej! cho?by z djab?em na szpady!!
Nie wie co strach Legjonista
Przes?awnej Pierwszej Brygady.

Edward Ligceki.

SZTANDAR LEGJONÓW.

Li tylko polscy jeste?my ?o?nierze

my, co w Legjonach przeleli?my krew -

my?my jej obcym nie dali w ofierze
- i wszyscy z grobów wstajemy na zew.

My, legjoni?ci, niez?omne brygady,
ran wi?cej licz?c, ni? zwyci?skich dni,
nie wesz1im z wrogiem w targi, ni uk?ady,
jeno?my, garstka, na bagnety szli.

Jeno?my boso i w strz?py odziani.

nie pomn?c ?wie?ych w samo serce pchni??,
o ch?odzie, g?odni, martwi, zmordowani

krwi? zap?acili ka?d? ziemi pi?d?.
My, legjonowe niez?omne brygady,
kiedy otacza wróg nas ze wszech stron,

kiedy nam grozi z niebios ksi??yc blady -

- szale?stwo nasze prowadzim na tron.

Gro?? nam w?ócznie, gro?? nam szatany,

krzy? bia?y wstaje w smugach czarnej krwi -

- na tron prowadzim sen niepokalany
bo nam si? Polska w naszych grobach ?ni.

N a tron prowadzim -

w odwiecznej purpurze

niepokalany polski sztandar nasz,

My, Chrystusowej opoki przedmurze,
mroczne, jak ciemna Matki Boskiej twarz.

Cho?by si? wali? w mrokach Rzym za Rzymem,
- cho?by ostatnia zbieg?a z warty stra? -

- cho?by ostatnia strzecha posz?a z dymem -

- My poniesiemy jasny sztandar nasz.



22

Helena Stattlerówna.

ODPRAWA.

Przyszli wszyscy, szumnym lotem soko?a,
Na wieczorn? przyszli odpraw?,
Wszyscy zbrojni, jak w owe noce krwawe,

Gdy burzy wicher k?ad? pokosem
Ich m?ode czo?a.

Oto wszyscy jednym mówi? g?osem;

"Na rozkaz Twój, o Wodzu, szli?my zgodni,
,?Twoi wierni, Twoi niezawodni,

"Najlepsze dzieci narodu.

,,1 oto duchy nasze, wyzbyte z niewoli

"?wiec? nad czo?em ludu w z?otej aureoli,

"M?k niepomne i syte pragnie? g?odu.
"Twoja to d?o? na ?mier? nas przeznaczy?a,
"Wybrane, najbujniejsze ziarno,

"Na siew rzucone w ziemi? czarn?,

"N a przysz?ych plonów zbiory.
"Ty? kaza?, aby krwi gor?cej si?a

"Wsi?k?a w ugory.

"Oto?my przyszli, Wodzu, na odpraw?
"Ostatni raz, nim cisi pójdziem w dal,
"Ani nam ?ycia, ani szcz??cia ?al,
"Ani nam t?skne noce krwawe,
"A ?e?my padli na znak Twojej r?ki,
,,0, Wodzu, Tobie dzi?ki!

Stoj? cisi, braterstwem broni zgodni,
Ci wierni, ci niezawodni,

Stoj? cisi w b??kitnej ob?oczni -

I mówi im Komendant: "Spocznij!"

Leon Zypowski.

OSTATNI RAPORT.

Temu, na którego ca?e; Polski oczy dzisiaj
zwrócone, Twórcy Legjonów naszych J. W.

BRYGADJEROWI PI?SUDSKIEMU.

W noc jasn?, cich?, w noc grudniow?,
A by?o to pod Limanow?,!
Gdy pierwszy zapia? kur,

Zadrga?y pola, krwi? zbroczone,
Mogi?y drgn??y rozrzucone,

-

Zacz?? si? duchów zbiór -

.J W ?itwie pod Limanow? Legjony ponios?y powa?ne straty; poleg? tam kapitan
Iuljan Milko, który w utworze odbiera raport od zmar?ych ?o?nierzy.

.
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I cicho, karnie id? cienie ...

W ich szklistych oczach bólu tchnienie

I krwawej m?ki ?lad.

Cie? jasny wyszed? na ich czo?o,

Rozejrza? si? raz, drugi wko?o,
Z ust cichych rozkaz pad?:

Formuj si?! Baczno??; towarzysze!
Niech dzi? z ust waszych to us?ysz?,
Co zdzia?a? hufiec wasz!

A wi?c kolejno od pocz?tku,
Tre?ciwie, jasno i w porz?dku,
Co? prze?y? - mówi? masz.

Gdy? z najwy?szego ja rozkazu,
Nie pojedy?czo, lecz odrazu,
Ten raport sk?ada? mam!

A wi?c przyst?puj: starszy, m?ody,
Czy? wart nagany ? czy nagrody,
Dzi? to oceni? sam!

Baczno??! Z szeregu nie wy?a?cie -

Ty, pierwszy ch?opcze! - lat?? ..

- Pi?tna?cie! --,.

Có?e?-ty zdzia?a?? Co?
- Kiedy wyszed?em raz z patrolem,
Widz?, jak p?dz? szybko polem
Kozacy w koni sto!

Widzim kolumn?, jedn?, drug? ...

Lecz nie czekali?my zbyt d?ugo,
Gdy? nagle zagrzmia? strza?.

Salw kilka dali?my ?miertelnych,
Ze sto wystrza?ów, ale celnych,
Ich jakby wicher zwia?, -

Ju? niedobitki roztrwo?one

Zmykaj? w t?, i w tamt? stron?,
W ?miertelnej trwodze mkn?,

A ja za nimi! A? ku miastu ...

Ubi?em wtedy .co? dwunastu!

Za to mi dano "to"!
I wskaza? cie? na pier? sw? praw?,
Na której mieni? si? jaskrawo
Zas?ugi wielki krzy? ...

- A wi?c nagrod? masz, m?odzie?cze,

Wspanialsz? ja, ci? nie uwie?cz?,
Zali o wi?kszej ?nisz?

Ramiona krzy?a tego cztery
Jak naj wspanialsze l?ni? ordery!
Chcesz czego jeszcze? Mów!

- Gdy ??dasz tego, niech si? stanie

Pod?ug rozkazu, - Kapitanie]

Pos?uchaj moich s?ów t
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Ramiona krzy?a szczeroz?ote

Zamkn??y w sobie m? t?sknot?
I mej m?odo?ci sny.

Rubiny to krwi, kropli ?wi?te,

Brylanty wokó? to zakl?te,
Serdeczne matki ?zy!

We? t? odznak? z piersi mojej,
Za krwawe trudy, ból i znoje
I ?ask? jedn? zrób:

Gdy przy Najwy?szym staniesz tronie,

Gdy raport z?o?ysz o mym zgonie.
Z?ó? j? u tronu stóp!

Sko?czy?, w wojskowej sta? postawie
Cie? bohatera - dziecko prawie,

Bolesny, blady cie?!

Milczenie trwa?o uroczyste,

Szeregi sta?y ciche, mgliste,
W?ród mro?nych nocy tchnie?!

Nast?pny! Baczno??! Patrzaj w prawo!
I znów nad zmarz?? szed? muraw?

Cie?-?o?nierz, jakby mg?a ..•

Dowódcy twarz ta nie jest obca,
Widzi m?odszego, ni? ten, ch?opca,
M?odszego o lat dwa!

Co powiesz, dziecko?
- Jestem winny!

Wyszepta? cicho g?os dziecinny,
Strasznie mi wstyd i ?al,

Gdy inni m??nie szli i hardo,

Trupami ?ciel?c ziemi? tward?
Jako z?amana stal -

J a, gdy?my poszli na hagnety,
Straci?em duszy hart, niestety ...

I reszt? moich si? ...

I zawo?a?em: - Mamo ! ... Mamo !. ..
-

Gdy ostr? spis?... mnie... w pier? sam?

Pó? dziki ?o?dak w bi?!

Mam pro?b? jedn? ... Kapitanie!...
Gdy do raportu ... cie? ... Twój stanie,
?wiadectwo, jak chcesz, z?ó? ...

Tylko nie powiedz ... u stóp Boga,
?e ja ... w obliczu mego wroga
Stawa?em ... tak, jak ... tchórz!

Ksi??yca promie? z poza lasku

Wyjrza?. - A w jego srebrnym blasku
Widzia?em srebrne ?zy.

Twarz niema dziecka ?z? zalana,
Lecz wi?ksza w oczach Kapitana"
Gor?tsza ?za si? skrzy!
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Skin?? na dziecko: - Nie p?acz synku!
Pó? obrót w lewo! Do ordynku!
No, przesta? wreszcie ?ka?!...

Niech wielu takich mamy tchórzy,
Niech wielu Polsce, jak ty, s?u?y -

Wnet z grobu musi wsta?!

Pó? obrót w lewo! Ani s?ówka,
Gdzie Twoja siwa bartoszówka?

Z fantazj? czapk? w?ó?.

I do szeregu! W gór? g?owa
O jakiej? winie ani s?owa ..•

No, ruszaj, ch?opcze, ju?!
Nast?pny! - Wnet po ?wie?ym szronie

Inna przesmutna posta? wionie

Pod czapk? siwy w?os ...

Mg?? lekk? p?ynie przed dowódc?,
K?ania si?, staje, s?ycha? wkrótce

Z?amany cichy g?os,:
Sko?czy?em lat pi??dziesi?t cztery,

Dziad mój w w?wozach Sammo-Sierry
Potyka?, si? jak lew!

I da? swe ?ycie na obczy?nie,
Gdy trzeba by?o da? Ojczy?nie,
Serdeczn? przela? krew!

Kiedy zmagaj? si? narody,
Id?c o lepsze dzi? zawody,
Bezczynny nie chc? spa?!

Wi?c ruszyli?my dzisiaj w pole,
Aby o lepsz? walczy? dol?,
Jak walczy moja. bra?!..

Przetrwa?em mimo lata moje
W obronie liczne krwawe boje
Bez jad?a i bez snu.

Gdy szarpa? nas pocz??y dzia?a,
Z kompanji garstka nas zosta?a,
Sam zreszt?-m poleg? tu!

Za to-m odznak? dosta? now?

Przez pier? t? ... Legj? Honorow?,

T? szarf?, co tak l?ni!

Patrz na odznak? krwawej wst?gi,
- Widz?, ?e by?e? ?o?nierz t?gi,
Co nie ?a?uje krwi!

- Ta wst?ga w sercu si? zaczyna!
Przeznaczam j? dla mego syna

Ostatni? wol? m?! •

Lecz gdy raportu czas nastanie,
Zabierz t? wst?g? Kapitanie
Znaczon? skrzep?? krwi?.



26

Powiedz, ?e stary legjonista,
Gdy sprawa tego chce ojczysta,
Ginie pod gradem kul ...

Powiedz te?, ?e wdow? chor?
I ma?ych dzieci w domu czworo

Sieroctwa dr?czy ból...

Sko?czy?. W wojskowej sta? postawie
Cie? bohatera, starca prawie,
Bolesny, blady cie?

Milczenie trwa?o uroczyste,

Szeregi sta?y ciche, mgliste
W?ród mro?nych nocy tchnie?! ...

A ksi??yc bia?y z poza lasku

?wieci?. W ?agodnym jego blasku

Widzia?em srebrne ?zy.
Twarz legjonisty, ?z? zalana,
Lecz wi?ksza w oczach Kapitana,
Gor?tsza ?za si? skrzy.

Nast?pny! Wnet po zmarz?ej roli

Cichutko p?yn?? i powoli
Przejasny, srebrny cie?,

P?yn?? poprzednich cieni ?ladem,
Na g?owie cenny mia? diadem,
A jasno?? bi?a ze?.

- Kto wa??? - Jam rolnik z ponad Pro sny ,

Czeka?em d?ugo na radosny
?miertelny walki zew.

A gdy zawrza?o w Polsce ca?ej,
Gdy si? rozlega? j??y strza?y,
Poszed?em odda? krew!

?e krew t? odda? by?o trzeba,
To nam szepta?a polska gleba
I polskie ?any zbó?!

I wicher szepta? nam jesienny
I Naczelnika duch promienny,
Ten ludu Anio?-Stró?.

Mów ra?niej, krótko!
- A wi?c krótko

Za pierwsz? tedy ja pobudk?,
Postanowi?em i??!

Przebieg?em Polsk? na wsze strony
W?ród wojny trudów, jak str?cony,
Jesiennym wichrem li??!

A? wreszcie tu, pod Limanow?,
Ostatnie ?mier? wyrzek?a s?owo,
Z innymi pad?em "wraz!

Lecz zanim pad?em by?em ranny,

Pami?tam.?Do?Marji Panny
MQdl? si? jaki?,icza?.

.
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Wtem patrz?, mój towarzysz pada!
M?odziutki sier?ant mój. - Twarz blada,
Ju? oczy zasz?y mg??.

I szepce do mnie: - Druhu, bracie.

Tylko mnie ku tej zanie? chacie,
Gdzie ojciec i brat s? ...

Cho? mocno by?em ranny w nog?.
Pro?bie odmówi? tej nie mog?,
Sier?anta bior? wpó? -

I nios? wprost do owej chaty,
Doko?a gro?ne grzmi? armaty;

Obawy-m ani czu? ...

Wtem, kiedy by?em ju? przed chat?,
M? siw? czapk?, t? rogat?,

Piorunny pocisk zdar?,
A drugi pocisk trafi? w g?ow?
I... czaszki zabra? mi po?ow?
I krwawy .. w mózg si? w?ar?.

Widzia?em krwaw? b?yskawic? ...

W tej chwili zgas?y mi ?renice

I ?wiat z mych oczu zszed?.

Zamiast zerwanej czaszki z g?owy
Sier?ant - diadem brylantowy
Ze swoich da? mi ?ez.

Mam pro?b? jedn?, Kapitanie,
Gdy do raportu cie? mój stanie,
Z?ó? raport, jaki chcesz.

Ale u stóp Naj?wi?tszej Panny,
Mówi?c ?em pad?, ?e by?em ranny,

Z?ó? ten diadem te?!

Witam srebrny ksi??yc z poza lasku

Zgas?. Lecz przedtem w jego blasku

Spostrzeg?em srebrne ?zy.
Twarz bohatera ?z? zalana,
Lecz wi?ksza w oczach Kapitana,
Gor?tsza ?za si? skrzy.

Skin??, wyszepta? ciche s?owa:
- Formuj si?! Baczno??! W gór? g?owa!
Ju? blady miesi?c zgas? ...

Wnet drugie wam zapiej? kury,
I s?onko wyjrzy z poza góry.
Na miejsca wraca? czas!

I wnet zacz??y defilad?
Przed Kapitanem cienie blade,
Leciuchne, jakby z mg?y... •

I ju? bez dalszej s?ów komendy
Stan??y ciche we dwa rz?dy
I ciche sz?y ... i sz?y ...
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I nagle wichru lekkie tchni?ni?
Rozwia?o smutne, krwawe cieme,

?pi? nieprzespanym snem!

Tylko przesmutna i z?amana

Srebrzysta posta? Kapitana
Na miejscu stoi swem.

Doko?a pola obszar pusty ...

Cie? sta?, dr??cemi szepc?c ust y:

?pij, ma dru?yno, ?pij!
O Waszem m?stwie wicher ?piewa.
O skarbie uczu? szepc? drzewa,

?nij sny rycerskie, ?nij!
Do Najwy?szego ?piesz? tronu

?wiadectwo da? Waszego zgonu

Tu, ?ród ojczystych pól.
I szlak ukaza? purpurowy,

N a którym k?adli?cie swe g?owy
I matek ?zy i ból.

Wy, czynem wielcy, duchem pro?ci,
Spokojnie ?nijcie o wolno?ci,
Ona si? zbli?a ju?.

Przez serca ?ar, co w piersiach p?onie,
Przez um?czone krwawe skronie,
Przez czysto?? Waszych dusz.

?pij, towarzyszu broni dzielny,

Rycerzu czysty, nie?miertelny,

Swej wielkiej chwa?y syt ...

Niech ka?dy, lekko czas ten prze?ni
A? go triumfu zbudz? pie?ni,
Wolno?ci zejdzie ?wit!

Stefan Miler.

ODA LEG}ONISTy1) •

... 1 s?o?ca pragn?, i wiosennej woni

szumi?cych gajów, rozkwit?ej jab?oni,
hucznej muzyki spienionych potoków,
b??kitów l?ni?cych i z?otych ob?oków ...

... i ciszy le?nej, szumu sosen, brzozy,
lecz burz zarazem, b?yskawic i grozy! ...

Wolno?ci! - jako wizja s?o?ca

snujesz si? w ja?ni od wieków bez ko?ca,

jako p?omienna, jasna i upojna
w rozb??kitnienie i wiosenno?? strojna
- dzi? w rozmodleniu i t?skni do ciebie

1) wyruszaj?cego z batalionem warszawskim w r. 1915, dla po??czenia si?
z Legjonami pod Brze?ciem.
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kocham, jak s?o?ce na b??kitnem niebie,
jak t? pie?? ?ycia, co zbudza rado?nie

z letargu ziemi?, jak s?o?ce o wio?nie •

..• Ju? nam piorunne zagrzmia?y odg?osy,
ju? w odm?t cisn?? Polski ca?ej losy
On - Mocarz woli - na ofiar o?tarze

i Hetman bojów - w b?yskawic po?arze.
Niech bucha z krwi t?tn i serc, m?odo?ci ducha,

p?omie? wolno?ci!
- i z wichru sza?em w rozognionej duszy,
we wiry walki po wolno?? wyruszy
kto krwawi serce i pr??y ramiona

i czyja wola tyranj? gn?biona.
N a bój! - na zwyci?ski - m?odo?ci,
z nienawidzeniem szatanów wolno?ci,
- kto znienawidzi?, ten "szale?stwem" gnany,

dzi? targa wi?zy i kruszy kajdany,
ogarnia prochy i walki po?arem
obdarza Polsk? naj wspanialszym darem.

Wac?aw Wie?czys?aw Piotrowski.

POD WARSZAW?1.

Pod Warszaw? warcz? dzia?a

Moch prowadzi swe zast?py
Krwawa t?uszcza rozszala?a

Czerwonemi straszy strz?py ...

Wam Warszawy? Ho! nic z tego
Duch tam czuwa Pi?sudskiego,
Azjatyckie - niezliczone

Pr? do Polski dzikie hordy
Pal? miasta wsie, zagony,

Bachanalje - rzezie - mordy.
Lecz Pi?sudski wódz na stra?y
Moc polskiego strze?e Ducha

Powsta? naród - los swój wa?y

?ywio?owa moc wybucha!
Trzeszcz? g?sto kulomioty
Gin? ludzie, niby k?osy-
I przysi?gi nuc?c roty
N a ofiarne id? stosy.
Wielkie czyny

- wielkie sprawy

Legun zabieg? hordom drog?
A ?o?nierze od Warszawy
Granatami siej? drog? ..•

1
Pisany 17. X. 1920 r. Na Amurze - Czen-ha].
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Wódz Pi?sudski tam na stra?y

Polskiej Mocy - w Duchu sile.

I pad? dziki najazd wra?y
Jako piasek w wichrów pyle!
Wam Warszawy? Ho! nic z tego
Stra? tam czuwa Pi?sudskiego!

Wiktor tuchowski.

LEGJONY.

Przez stratowane zagony,

Jak niegby? ojciec, dziad,
Nieznane posz?y w ?wiat

Legjony.

Cho? spa?y te mi1jony
Zdeptanej Polski dzieci,
Lecz one posz?y przecie

Legjony.

Wci?? w Polsk? zapatrzony
Marsza?ek Jej i Wódz

Stworzy?, bo: "chcie? - to móc"

Legjony.

Wróg Litwy i Korony
Zna? strzelca szary strój
I dr?a?, gdy wesz?y w bój

Legjony.

Nie zna?y co pardony,
Ni odwrót - ha?by znak,

Gdy Wódz powiedzia?: "Tak"

Legjony.

Walczy?y, jak szalony,
Wo?aj?c: "Polska jest",
Gdy bra?y ognia chrzest

I .. egjony.

Tak drogo wywalczony
Wolno?ci m?ody krzew

Strzeg?y na Wodza zew

Legjony.



31

Cho? bój dawno sko?czony
Nagrodzi? m?stwa trud,
Znów "czy?ci?" posz?y "brud"

Legjony.

Bo Polski z?e demony,
Co w przepa?? pcha?y J?,

Opowi? chcia?y mg??
Legjony.

Wytrwa?y, Niestrudzony
O chwale Polski ?ni,
A z Nim po wszystkie dni

Legjony.

I dot?d po wsze strony,

Mogi?y znacz? ?lad,
I odt?d pozna? ?wiat

Legjony.

I j a przed Boga trony
W ci?? korne mod?y ?l?,

Bym prze?y? móg?, cho? w ?nie

Legjony.
WaI1lzawa, dnia 4. II. 1929 r.

Boles?aw Karpi?ski.

6- TY SIERPNIA I924.

Garstka szale?ców ruszy?a w bój -

na wroga
- co gniót? ich ziemic?

by odwet wzi?? za ból i znój - - -1

O ?wicie przeszli granic? ..•

I wyorali Ojców miecz

stan?li - rami? w rami?-
i poszli w bój - i poszli precz
na piersiach maj?c znami?

tej przeogromnej powinno?ci-
co wiedzie w s?o?ca - do Wolno?ci!

Ucich?y p?acze - zcich?y j?ki
?a?obne znikn??y ca?uny - - -

Na wroga pada grom z ich r?ki
i Wolno?? powstaje z truny ••. !



i b?d? walczy? do ostatka---x

póki nie zcichnie kajdan zgrzyt-!
póki nie zmartwychpowstanie Matka-f

dopóki nie wzejdzie - ?wit!

Kraków, sierpie? 1914 r.

Tadeusz Hi?.

ZAGIEW.1

Chwyci? pierwszy Naczelnik w rycersk? prawic?

?agiew, która buchn??a ??dz? odrodzenia,
I odt?d ju? chadza?y mnogie pokolenia
W blasku dnia, który nosi nazw?: Rac?awice.

Po nim t? sam? ?agwi? b?ysn?? Podchor??ym
Piotr Wysocki, wo?aj?c: Do bram Belwederu!

Podobni staro?ytnym greckim bohaterom,
Po ?mier? lub zwyci?stwo pod??ym!

Po nich Traugutt j? uj?? w swoje m?skie d?onie,
A kiedy go tracono, z stoków Cytadeli,
Czu?, jak sztandar ognisty nad narodem p?onie,
I po nowej ofierze nowym blaskiem strzeli.

A potem
- nasta? d?ugi upadku dzie? szary.

Ludzie wszystk? moc swoj? w jednym bólu sprz?gli.
?agiew buchn??a ?wiat?em niby stos ofiary,
A ?zy j? podsyca?y i krew - zamiast w?gli .

... Wreszcie znalaz? si? cz?owiek, co wszystkie jej ognie
Skupi? w sobie, by sta? si? z hartownej stali,
?e dzi? go ?aden wicher przeciwny nie pognie:
To w teuto?skiem wi?zieniu, 'Brygadjer si? pali.

Petersburg, 1917 r.

Janina Olszewska

PROWADt NAS.

Prowad? nas, prowad?, Wodzu-Naczelniku.
Tam, gdzie czerwonej armji b?yszczy stal
I tylko krótki rozkaz rzu?, o Wodzu:
- "Prosto w moskiewskie serce ch?opcze pal!"
Pójdziem, o Wodzu, - nie straszne nam rany,
Z ochot? pójdziem w naj gor?tszy bój,
Wiara w zwyci?stwo nas tam poprowadzi
I, ukochany Wodzu, rozkaz Twój!

1 Wiersz napisany podczas pobytu Komendanta w Magdeburgu.
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?PIEWY i PIOSNKI

Tadeusz Biernacki.

MY PIERWSZA BRYGADA ...

"Jest to naj dumniej sza pie??,
jak? kiedykolwiek Polska stworzy?a ...

"

Józef Pi?sudski,

Legjony to - ?ebracza nuta,

Legjony to - ofiarny stos.

Legjony to - ?o?nierska buta.

Legjony to - strace?ców los!

My Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
N a stos rzucili?my - swój ?ycia los

Na stos, na stos ...

O, ile m?k, ile cierpienia,
O, ile krwi, wylanych ?ez,
Pomimo to - niema zw?tpienia
Dodawa? si? - w?drówki kres!

My Pierwsza Brygada i t. d.

Krzyczeli, ?e?my stumanieni,
Nie wierz?c nam, ?e chcie? - to móc!

Leli?my krew osamotnieni

A z nami by? nasz drogi Wódz!

My Pierwsza Brygada i t. d.

Inaczej si? dzi? zapatruj?,
I trafi? chc? do naszych dusz.

I mówi?, ?e nas ju? szanuj ?

Lecz w?a?nie czas odwetu ju?!

My Pierwsza Brygada i t. d.

Nie chcemy ju? od was uznania,

Ni waszych mów, ni waszych ?ez!

3Pie?? o Józefie Pi?sudskim,
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Ju? sko?czy? si? czas ko?atania

Do waszych serc
- do waszych kies!

My Pierwsza Brygada i t. d.

Dzi? nadszed? czas pokwitowania.
Za m?k? serc i katusz dni.

Nie chciejcie wi?c politowania.
Zasad? jest: za krew - chciej krwi!

My Pierwsza Brygada i t. d.

Dzisiaj ju? my jedno?ci? silni

Tworzymy Polsk? - przodków mit,

?e wy w tej pracy nie do?? pilni,
Zostanie wam potomnych wstyd!

W?adys?aw Godlewski.

Z ROKU 1924.

"Sko?czy? si? trud - o -wolno?? boje,
Lecz spocz?? nam nie wolno, nie!"

O, Wodzu nasz, to s?owa Twoje,
Wi?c prowad? nas i w jasne dnie!

My pierwsza brygada i t. d.

Alesander Sygryc (Sam )1.

PIE?? LEGJONÓW.

Jeszcze Polska nie zgin??a, póki my ?yjemy,
Co nam obca przemoc wzi??a, szabl? odbierzemy.
Mar?z, marsz, Pi?sudski! Prowad? na hój krwawy,
Pod Twoim przewodem wejdziem do Warszawy.

1
Warszawianin, cz?onek Dru?yn strzeleckich, kapral pu?ku 1 p.J poleg? pod Czar

kow? nad doln? Nid?, we wrze?niu 1914 r.
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Ty? nas zbudzi? do or??a, Ty? zbudzi? rycerzy,

Przekona?e?, ?e zwyci??a tylko ten, kto wierzy.
Marsz, marsz, Pi?sudski! Prowad? na bój krwawy,
Pod Twoim przewodem wejdziem do Warszawy.

W stali Strzelcy-Legjoni?ci na Twe zawo?anie -

Dzi? zwyci?stwo nam si? zi?ci: Polska zmartwychwstanie!
Marsz, marsz, Pi?sudski! Prowad? na bój krwawy,
Pod Twoim przewodem wejdziem do Warszawy.

Skruszymy moskiewskie p?ta, b?dziem ?y? w swobodzie,
Nasza sprawa

-

sprawa ?wi?ta, - s?uchaj nas, narodzie! •.•

Marsz, marsz, Pi?sudski! Prowad? na bój krwawy,
Pod Twoim przewodem wejdziem do Warszawy.

Autor nieznany.

JESZCZE POLSKA NIE ZGIN??A.

Jeszcze Polska nie zgin??a,
Póki Strzelcy ?yj?,
Co nam chciwo?? wrogów wzi??a,
To Strzelcy odbij?!

Marsz, marsz, Pi?sudski, z Tob? ?aska Bo?a,

Zbudujemy Polsk? od morza do morza!

Krew si? leje dooko?a

Za Ojczyzn? ?wi?t?,

Naprzód! - polski ?o?nierz wo?a

7. wol? nieugi?t?!
Marsz, marsz, Pi?sudski... i t. d.

To, co Moskal wzi?? nam zdradnie,
Wró? nam, Bo?e-Paniel

Daj, niech krwawy carat padnie
Niech Polska powstanie!

Marsz, marsz, Pi?sudski.i. i t. d.

Si?? ducha, si?? cia?a

Bijcie Legjoni?ci.
A nied?ugo Polska ca?a

Z wroga si? oczy?ci!
Marsz, marsz, Pi?sudski... i t. d.

W marcu 1915 r., nad Nid?.

3*
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Tadeusz Orsza.

WODZU! ORLE BIA?Yl ...

(Na nut? "My pierwsza Brygada").

Cho? braci? w?adn?? marazm straszny
I nikt nie my?la? - przela? krew,

Ty? szlak Wolno?ci widzia? jasny,
I "Króla Ducha" - s?ysza? zew.

Na nic Sybir - m?ka ...

Zda?a si? udr?ka-
Bez z?ud,
Da?e? cud,

Szarych "Strace?ców" - zbrojny huf!

Stan??e? wieczór w Oleandrach,
Przed garstk? szar?, jak ten mrok.i,

Dreszcz wstrz?sn?? cia?em - szed? po ?ebrach ..•

Wspomnia?e? krwawy Cytadeli stok.

Ach! Ziukul Wiktorze!

Dnieje ju? na dworze ...

Bierz bro?!

Ku wrogom sk?o?!

I ?am granicznych s?upów szlak!

Zbudzi?e? ze snu Or?y bia?e

Na g?ód i trud i ci?g?y znój.
I poszli, jako lwi?ta ?mia?e,
W porannej mgle - na krwawy bój!
Strzelcy - Or?y bia?e!

Ojczy?nie na chwa??,
Sw? krew,
Wolno?ci siew,
Oddali ?ycie - wi?c im - Cze??!

Wiod?e? o Polsk? - z Polakami,
Tak ci??k? walk?, ?e a? wstyd.
Nie chcieli i?? Twemi szlakami,
Cho? wskaza? Tobie - Polski - Wid ...

Jak?e? by? cierpliwy,
Wodzu mi?o?ciwy!
Twój hart,
Stali wart,

Utrzyma? karno?? - rz?dno?? nam.

Nie chcemy uzna?, ni orderów

Lecz chod?cie z nami w krwawy bój]
Zbraknie szale?ców - maruderów,
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Gdy jak za Matk? pójdzie rój!
Gdzie?cie o - Polacy?
Tak dzielni wojacy ...

Czy wstyd - nie pali lic,
?e?cie Ojczy?nie dali - nic!

I trud Twój zwali "Cudem Wis?y"
By wi?zk? laurów z wie?ca skra??!

I w??e w dom Twój te? si? wcis?y
By jad na rany Twoje k?a??.

Kopi? pokryjomu ...

Wodzu! Wyjd? ju? z domu

Na bruk ...

Czy s?yszysz stuk-

Oddanych serc ?o?nierzy Twych?

Patrzy te? dzieci? w Twe oblicze.
I dziwnie serce bije mu ...

Twe jasne oczy
- nie zwodnicze

Daj? rycerza obraz snu ...

Wodzu! Polsk? buduj-
M?ody bracie ?lubuj-
?e dasz,
Co w duszy masz,

Najlepszych uczu? - kropl? krwi!

Marsza?ku Polski! Wodzu dzielny!
Ju? zna Ci? ca?y prawie ?wiat.

Nie zmo?e nigdy wróg piekielny
Bo czynisz z nas - ?elazny kwiat.

Wodzu! Orle bia?y!
Prowad? nas do s?awy!
Polska wie,

Jak Ci? zwie,
N ajlepszym Synem - ci??kich lat.

Autor nieznany.

Nie st?pa? w ?yciu swem po kwiatach,

Lecz dla idei tylko ?y?,
Miesi?ce d?ugie w kazamatach

O wolnej Polsce tylko ?ni?.

J ego zapa? i praca szczera

Wyda?a dzisiaj wielki plon,
O, dobrze znamy Bohatera

Ka?demu sercu drogi On.
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Marzenia cudne si? spe?ni?y,

Wys?ucha? modlitw Jego Bóg
I ju? zgn?bione wrogie si?y
I zwyci??ony pod?y wróg.

Czcimy wi?c Ciebie Bohaterze

Ty jeden tylko nami rz?d?.

Ka?dy krew swoj? da w ofierze

Umi?owanym wodzem b?d?.

W?adys?aw Godlewski.

POBUDKA.
l

Na uroczysto?? obchodu Itl-ciolecia

wymarsz? Pierwszej Kadrowej.

Z Krakowa wrót

Legjony wiód?

Pi?sudski kochany wódz,

by Polski cze??

i sztandar nie??

przed ?wiatem znowu móc.

Bojowy ?piew,
Wolno?ci wiew

przed nimi - za nimi szed?.

Zwyci?ski huf

wyruszy? znów

zgi?? hardy wroga grzbiet.

Szli w bój jak w tan,

cho? krasz?c ?an

purpur? m?odzie?czej krwi.

Pobudka gra,
a w sercu drga
pragnienie lepszych dni ..

Dzi? czasu szmat (Dzi? 10 lat)
kiedy to ?wiat

us?ysza?, ?e chcemy ?y?!...
W ?ród huku dzia?

Czyn polski wsta?,

by krzywdy nasze m?ci?.

1 S?owa do melodji prof. H. Mi?ka p. t. "Pobudka" - w stuletni? rocznic? skonu

Tadeusza Ko?ciuszki.
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Po latach burz

Wolni?my ju?,
lecz spocz?? nie wolno nam!

Do pracy wraz,

dzi? stan?? czas,

przesz?o?ci zada? k?am!

Niech wspólny trud

usunie brud

z serc naszych i naszych dusz,
wolno?ci ?piew
niech st?pi gniew
i nas nie kala ju?.

PIE?? POLAKÓW Z AMERYKI

O MARSZA?KU PI?SUDSKIM.

Na nut?: "Jak d?ugo nasza Wis?a".

Przez boje dzielnych swych synów.
Juz powsta? wolny kraj,
Polacy dumni swych czynów,
Ojczyzn? zmieni? w raj.

Za polskie sio?a, ?any,
Swe ?ycie warto nie?? -

Niech ?yje Wódz kochany.
Pi?sudski, cze?? mu, cze??!

Wysoko nasz orze? bia?y,
Ku chwale wiecznej mknie,
Otacza skrzyd?em kraj ca?y
W wolno?ci z?otym ?nie.

Za polskie sio?a, ?any,
Swe ?ycie warto nie?? -

Niech ?yje Wódz kochany,
Pi?sudski, cze?? Mu, cze??!

Nie damy obcym swej ziemi,
Obronim piersi? sw?,

Hej! przed tarczami polskiemi
Wrogowie niechaj dr??! ,

Za polskie sio?a, ?any,
Swe ?ycie warto nie?? -

Niech ?yje wódz kochany,
Pi?sudski, cze?? Mu, cze??!

PI?SUDSKI! hej bohaterze!

Ty polskie serca znasz -
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My umrzem w tej ?wi?tej wierze,

?e? Ty jest ojciec nasz.

Za polskie sio?a, ?any,
Swe ?ycie warto nie?? -

Niech ?yj e Wódz kochany,
Pi?sudski, cze?? Mu, cze??!

W. K.

POLSKA-ZGIN?? JUZ NIE MOZE!

Do dawnej pie?ni nowe s?owa ...

Polska - zgin?? ju? nie mo?e,

?yje - wolna! ca?a!

Hymn nad hymny mknie w przestworze:
Polska - zmartwychwsta?a!

Co nam obca przemoc wzi??a
Moc? to wzi?li?my ...

Polska szabla przez wiek ci??a ...

Wi?c - nie zgin?li?my.

Gdy na ?wiecie wróg si? wadzi?,
W krwawej zawierusze -

O ojczy?nie Polak radzi?:

Budzi?, pocz?? dusze - - -

Wsta? Pi?sudski; gdzie? w Krakowie,
Wojsko polskie -

tworzy?:
Europa mu odpowie: - -

Hej! ten naród o?y?...

Do?? Mu by?o Polski cierpie? -

W ?unach: Rok czternasty ...

W cud uwierzy?, w szósty sierpie?,
Pocz?? t?pi? ... chwasty ...

Przeszed? kordon od Krakowa,
W szed? a? do Warszawy,
Wróg si? zwolna cofa, chowa
I grzmi hejna? krwawy.

"J ak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania

Wróci? si? przez morze ...

"
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Tak Pi?sudski po cierpieniu
Swojem i - narodu

W jego cudnem zespoleniu
Zórz doczeka? wschodu ...

Niemiec, Moskal nie przyb?dzie
Nad Wis??, nad Wart?.
Ju? Polakiem - ka?dy b?dzie
Umie? trzyma? -

wart? ...

Folska - zgin?? ju? mie mo?e,

?yje - Zjednoczona!
Hymn nad hymny - mknie w przestworze:
Niewola - sko?czona!

Z wiar? w przysz?o?? - i?? nam trzeba

Dok?d Wis?a p?ynie.
Ducha mamy,

- i do?? chleba,
Polska ju? nie zginie!...

Powie ojciec do swe' Basi

Dzisiaj ju? szcz??liwy:
S? gotowi zawsze nasi...

Broni? polskiej niwy ...

14. L 1929 r.

Stefan Ogonowski.

KANTATA.

(Muz. Feliksa Nowowiejskiego. Op. 38. Nr. ó.)

K to pierwszy powiód? ?mia?o

Do boju polski huf?

Kto sprawi? to, ?e ca??
Dzi? Polsk? mamy znów?

Kto podj?? Czyn nadludzki,
N ad trudy trud i znój?

Marsza?ek nasz Pi?sudski

Zwyci?ski stoczy? bój!
J ak rycerz ów niez?omny,

Ten wódz Narodu nasz

Ku chwale wiekopomnej
Nad nami trzyma stra?.

On podj?? czyn nadludzki,

Rycerskich wzorem cnót

Marsza?ek nasz Pi?sudski -

Cze??, chwa?a mu za trud!
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WSI?D? NA KONIKA.1

W si?d? na konika

Z gwiazdeczk? na czole,

Oj, pojad? ja, pojad?
N a szerokie pole,

N a pole szerokie,

K?dy bój si? toczy,
A Pi?sudski ze strzelcami

?mia?o naprzód kroczy.
Wsi?d? na konika,
Konika siwego,
Oj, pojad? do u?anów

Beliny naszego.

Dostan? szabelk?,
Szabelk? ze stali,

Oj, b?d? ni? r?ba?, sieka?

Szwabów i moskali.

Zygmunt Gr.

MARSZ LEGJONÓW

Przejdziem Dunaj, przejdziem Wis??,
Karpackie wy?yny,
Da? nam przyk?ad nasz Pi?sudski

I oddzia? Beliny.
Marsz, marsz, Legjony,
Bóg wam da zwyci?stwo,
Co nam wzi??a rozpacz,
To dokona m?stwo!

Przypomnij sobie, bracie,
Lata krwi, niedoli

• Naszych braci na Sybirze,
Gin?cych w niewoli,

Marsz, marsz, i t. d.

Dziewcz? lube, bywaj zdrowe,
Idziem na bój krwawy,
Polska wzywa nas do czynu,
Dla ojczystej sprawy.

Marsz, marsz, i t. d.

l Piosenka pochodz?ca z 1915 r. na melodj?: » Hei tam pod Warszaw??.
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Tr?bka gra nam do ataku

Zagra?y armaty!
Idziem, wiara, na moskala,

Ja?niej? rabaty,
Marsz, marsz, i t. d.

Do snu graj? nam armaty,

P?kaj? szrapnele,
Rozpacz si?y nam dodaje
Z Pi?sudskim na czele.

Marsz, marsz, i t. d.

Autor nieznany.

WARCZ? KARABINY I DZWONI? PA?ASZE.

(melodja: "Hej, ch?opcy, krakusy ... ").

VVarcz? karabiny
I dzwoni? pa?asze,
Znów Pi?sudski wyszed? w pole,
A z nim ch?opcy nasze.

VV odzu, nasz, ty VV odzu,
Przewód? ?wi?tej sprawie
A ka? tr?bi? tr?baczowi,

Gdy staniem w VV arszawie.

VVtedy wszystkie dzwony
Krakowskie zadzwoni?,
A kolumnie Zygmuntowskiej
Tatry si? pok?oni?.

Gdy staniesz w VV arszawie,
VV odzu, strzelcu szary,

Przydepcz nog? z ostrogami
Gniazdo carskiej s?awy.

Gdy staniesz w VV arszawie,
Na królewskim dworze,
To poleci do rozprawy,

Co jest si? w narodzie.

A VVis?a rozniesie

Falami jasnemi,
?e nie b?dzie ju? moskali

Na piastowskiej ziemi.
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K. Biernacki,

PIE??' O WODZU MI?YM.

(melodja sier?anta I Brygady, Zygmunta Pomara?skiego).

Jedzie, jedzie na kasztance,

Siwy strzelca strój l Siwy strzelca strój!
Hej, hej, Komendancie,

Mi?y Wodzu mój!
Gdzie szabelka Twa ze stali?

Przecie? idziem w bój - przecie? idziem w bój!
Hej hej, Komendancie,

Mi?y Wodzu mój!
Gdzie Twój mundur generalski,
Z?otem zszywany, z?otem zszywany?

Hej, hej, Komendancie,
Wodzu kochany!

Masz wierniejszych, ni? stal ch?odna,

M?odych strzelców rój ... m?odych strzelców rój ...

Hej, hej, Komendancie,

Mi?y Wodzu mój!
Nad lampasy i czerwienie

Wolisz strzelca strój ... wolisz strzelca strój ...

Hej, hej, Komendancie,

Mi?y Wodzu mój!
AJe pod t? szar? bluz?
Serce ze z?ota! Serce ze z?ota!

Hej, hej, Komendancie,
Serce ze z?ota.

.

Ale b?yszcz? gro?n? wol?
Królewskie oczy! Królewskie oczy!

Hej, hej, Komendancie,
Królewskie oczy!

Pójdziem z Tob? po zwyci?stwo
Poprzez krew i znój! poprzez krew i znój!

Hej, hej, Komendancie,

Mi?y Wodzu mój!

Alfons Dzi?ciolowski.

KOMENDANCIE ...

(melodja: "Patrz Ko?ciuszko na nas z nieba").

Komendancie, wieczna chwa?a

Twojej woli, która z mroku

Piorun z Polski wykrzesa?a
I stan?lim bok przy boku.
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Z "Oleandrów" z pod Krakowa

Ruszy?a junacka, harda,
Do po?wi?ce? z krwi gotowa,

Wolnej Polski awangarda.
By? to dziwnie pi?kny dzie?, dzie?, dzie?,
Po?ród piosnek szli?my brzmie?, brzmie?, brzmie?.

Winszujemy sobie szczerze

Lasek, ?owczówka, Czarkowy,
Gdzie?my z Tob?, Brygadjerze,
Szli w taniec ?mierci "morowy".

Takie hitwy godne miary:
Rac?awic, D?bów, Grochowa.

Moskala pierzchn??y chmary
Dzika horda mongo?owa.

N a Twój rozkaz poszlim w bój, w bój, w hój,
Dla Ojczyzny w krwawy' znój, znój, znój.

Z t? m?odo?ci? nasz? w ?y?ach,
Z naszym szarym Brygadjerem
Czujemy si? ... ach, na si?ach

Stworzy? w Polsce now? er?.

Wytniem moskala do szcz?tu,
A w Pitrze powiesim cara,

?eby ju? nie by?o sm?tu,

Naprzód, strzelcy, naprzód wiara,
Niech zdycha moskiewski pies, pies, pies,
Wolno?? Polsce! do?? ju? ?ez, ?ez, ?ez.

G. C.

IDZIE ZUCHOWA TY.

Dziarski strzelec idzie,
Z ka?dej biedy szydzi,
Stary wiarus z niego,
Z pu?ku Berbeckiego.
Mina sroga u piechura,
Moch za Kormin daje nura.

Uciekajcie "brat y" ,

Idzie "Zuchowaty".

Komendant na przedzie,
Do boju nas wiedzie=->

Stary wiarus z niego,
Strzelec Pi?sudskiego.
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Moskal w strachu za Styr goni -

Za nim Wyrwa! z szabl? w d?oni.

Uciekajcie ... i t. d.

Pytaj? so?daci,
Kto s? zuchowaci,
Co strachu nie znaj?

-

"Puszki" odbieraj?.
Wal? strzelcy z bagnetami,
S?aw i Hajec pod drutami'

Uciekajcie... i t. d.

Micha? Federoioski.

NA CZE?? PI?SUDSKIEGO.

(melodja "Kadrówki").

Bije nasz Komendant

Moskw?, co si? zowie,

Niechaj?e mu za to

Pan Bóg daje zdrowie.

Starszych poczci? godzi,
Krzyknijmy wi?c m?odzi:

Cze??, Chwa?a, Wodzowi Cze??!

Na g?os Brygadjera
Stanie sto tysi?cy,
Nawet pó? miljona,
Albo nawet wi?cej.

Starszych ... i t. d.

J ak rusz? wojacy,
Wnet runie zawa?a,

Stoczy si? do D ?win y ,

Rozkruszona skala -

Starszych... i t. d.

Redut? Tw? zmia?d?y?
Huragan ognisty,
?e? z niej calo wyszed?,
To cud oczywisty!

Starszych... i t. d.

1
Wyrwa - major Furgalski, poleg? nad Styrem w 1916 r.

I S?aw - kapitan Zwierzy?ski i porucznik Haiec - polegli nad Styrem w 1916 r.
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Opatrzno?ci r?ka
Broni Wodza g?owy,
Bo? On Zbawca Polski,
On "testament nowy".

Starszych... j t. d.

N asz Pi?sudski dzielny,
Gromi jak potrzeba, -

Nie b?dzie ju? Moskal

Psu? polskiego chleba.

Starszych ... i t. d.

Franciszek Lipi?ski.

JUZ WSTALI.

Ju? wstali m?ciciele

Z Pi?sudskim na czele,

Hej, hej, powstali m?ciciele!

Hej, marsz! ty, orle, na czele!

Za or?? chwycili,
Ahy wrogów zbili,

Hej, hej, za or?? chwycili!
Hej, marsz! aby wrogów wybili!

Ju? oni Tytani
Si?? m?stwa gnani,
Hej, hej, si?? m?stwa gnani,
Hej, marsz! o id?cie, kochani!

Ju? okryci s?aw?,

Swoj? bitw? krwaw? ..•

Hej, hej, swoj? bitw? krwaw?!

Hej, marsz! Ty?, Polsko, nam praw?.

Autor nieznany.

PIOSNKA I. BRYGADY LEGJONÓW
POLSKICH NA ODMARSZ Z OKOLICY K?T.

W sta? ?wit promienny, szcz?sny i nowy,
zerwa? okowy srebrnopióry ptak. -

P?y? - p?y? - Bia?y Orle mój,
Raz - dwa -

trzy
-

Strzelcy id? w bój.



48

Zemsta nas wodzi za wrogiem w tropy,
bra? mu okopy, szerzy? strach i ?mier?.

Dr?y
- dr?y - dzi? szatana ród,

Raz - dwa -

trzy-

W zam?t bitewny rwiemy bez trwogi,

graj? nam wrogi z armat i ze strzelb -

Wied? - wied? - Bo?e Ojców mych,
Raz - dwa -

trzy
-

Hej?e, mu?yku! w darze od strzelca,

stryczek wisielca ty carowi nie?

Marsz - marsz
- Brygadjerze nasz,

Raz - dwa -

trzy
-

Zg?odnialim bardzo, ale nam trzeba

zwyci?stw nie chleba, trzeba wrogów krwi -

R?b - r?b - ile w gar?ci si?,
Raz - dwa -

trzy
-

Zbratani w karnym, zbrojnym szeregu,

jak rzeka w biegu zniszczym n?dz?, z?o

Zyj - ?yj polski Ludu ty,
Raz - dwa -

trzy
-

Po krwawych polach, w zdartej odzie?y,
hufiec nas bie?y, na zwyci?ski znój
Bij - bij - ile w piersi tchu -

Raz - dwa -

trzy
-

W taniec gdy TUSZy Strzelców m??na ?awa,
a ?e Warszawa pierwszy postój da -

Marsz - marsz -

Brygadjerze nasz,

Raz - dwa -

trzy
Pe?ni? tward? stra?.

Kobiernice, 1915 r.

o-.oc

PIOSNKA O KOMENDANCIE.

J ak my, w szarym mundurzyku,
A nie w amarancie,

W bój nas wiedziesz na koniku,
Panie Komendancie!

G?sto kule w skro? ca?uj?,
Krwawe pole dymi;
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Id? ch?opcy, po?piewuj?,
Bo Komendant z nimi!

Ju? ci za nic, bia?y ptaku,
Korony i mitry.

Won, moskalu, gi? prusaku!
Precz rakuzie chytry!

Wstyd? si?, Zosiu, w g?os zawodzi?,
?",ieci? .?ez brylantem;

Id? Polsk? oswobodzi?

Z naszym Komendantem!

K?dy w przestrze? wzrok si? wzbija
Tam mogi?a polna,

Lecz dzi?, Polsko, Ty? niczyja,
Tylko nasza! wolna!

Hej, wy groby, ?yciem ?yzne,
Do apelu sta?cie,

Bóg Ci zap?a? za Ojczyzn?,
Panie Komendancie.

Karol ?obarzewski.

M??OWI POLSKI JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU.

Jeszcze Polska nie zgin??a,
Póki my ?yjemy,
Wspomnia? s?owa te Pi?sudski:

"Moc? odbijemy"!
Tylko odwagi, hej polski narodzie,

"Baczno??"! Formuj si?!
- S?ycha? g?os na przodzie.

Wysz?a garstka od Krakowa

Polskich Legjonów ,

Sam Pi?sudski je sformowa?

Do walki i plonów.
Bez s?ów szemrania do walki natchni?ta,

Byle tylko naprzód,
Ruszyli ch?opcz?ta.

Marne by?y te pocz?tki
Polskiego ?o?nierza,
Cho? o g?odzie i o ch?odzie,
Na wroga uderza.

Pi?sudski z nimi jednako wspó?czuje,
Aby tylko naprzód -

W duszy wolno?? czuje.
-

Zbudowali Polsk? ca??:
Z niewoli wybrn??a,

4Pie?? o Józefie Pl?sudskim
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A s?owa si? cia?em sta?y,
Polska nie zgin??a!

Wódz nasz Pi?sudski okryty jest chwa??,
- Matko ucz swe dzieci

Odda? cze?? mu ca??.

Hej, narodzie, teraz ?piewaj,
Polska zmartwychwsta?a,
Polska by?a, jest i b?dzie

Tak, jak dawniej, ca?a!

O Wodzu naszym ?piewaj pie??, m?odzie?y,
On zrzuci? niewol?,
On pierwszy z ?o?nierzy.

Bartatów, w styczniu 1919 r.

Autor nieznany.

SENSACJA! BATERJA GRA!

Pi?sudski wiedzie strzelców huf,
W ich sercach pe?no marze?, snów,

Z ich oczu szcz??cie b?yska,
Karabin Wemdla ?ciska.!

Cho? bose, go?e bractwo to,

W zanadrzu ma ?adunków sto. -

Bezczelno?? strzelców znasz;

W Ch?cinach bitw? masz.

Sensacja! Baterja gra!
Huha! I pu?k si? pcha,
A strzelcy jak warjaty,
Lec? na te armaty,

Sensacja! Baterja gra!
Huha i pu?k si? pcha,
Pi?sudski, widz?c pl?s,
Z rado?ci g?aszcze w?s!

Na Wemrllach d?ugie ,,majchry" l?ni?,
Moskalom flaki dobrze tn?;

Kielczanki, jak b?awatki,
?o?nierzom daj? kwiatki.

I poszed? ch?opa ?adny kwiat,

By nas nie gn?bi? moskal - kat.

Che?mszczyzn?, bracie, znasz -

Bagnetem za to masz!

Sensacja! Baterja gra i t. d.

l

Pocz?tkowo Legjoni?ci uzbrojeni byli w karabiny jednostrza?owe, starego sy

stemu- Werndla.
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I dziwny cud si? widzie? da?,
Werndel si? Manlicherem sta?,!
A bagnet na nim b?yska,
Po pi?? ?adunków ciska.

Belina ju? koniki ma,

"Maschingewahrów" mamy dwa.?

Baterj? Brzozy znasz," -

Wi?c dziur? w brzuchu masz!

Sensacja! Baterja gra i t. d.

Bo stara rzecz to jest jak ?wiat,
?e moch dla Lacha nie jest brat;
A manifesty znamy,

Przyk?adów du?o mamy.

Murawjew, Nolken i Val von,

I znany w Polsce kat Ska??on,

Bezprawia szko?? znasz,

Bagnetem za to masz!

Sensacja! Baterja gra i t. d.

Autor nieznany,

JESTEM SOBIE CH?OPIEC M?ODY.

Jestem sobie ch?opiec m?ody,
Nie mam ??sów ani brody,

Na konia wyskocz?,
Szabelk? si?" otocz?,

B?d? ze mnie panny rade.

Có?em ja si? napotyka?,
Jak odemnie moskal zmyka?!?

Ale go z?apa?em
I porz?dnie wypra?em,

Rad hy? ze mnie sam jenera?.
Pi?sudski mnie te? pochwali?,
?em moskali dobrze wali?,

Gania?em, strzela?em

I do niewoli hra?em,
Ile mi -starczy?o si?.

J ak to Ka?ka zobaczy?a,
W mig si? we mnie rozlubi?a,

Czy z g?by, czy z twarzy

Istny to anio? Bo?y,
Przecudowny karafijo?.

t
Manlicher - karabin pi?ciostrza?owy, szybkostrzelny od nazwiska wynalazcy,

2

"Maschingewahl''', karabin maszynowy.
?

Kapitan Brzoza - dowódca artylerii w I Brygadzie.

4*
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A com ja si? nauwija?,
Nimem dosta? ten specyja?l

Nie jad?em, nie spa?em,
Ca?? nock? my?la?em,

Czy ty, Kasiu, b?dziesz moj??

1914 r.

Autor nieznany.

STRZELCY I).

(melodja: "U?ani, ulani s?!").

Hej, id? strzelcy,
Morowcy wielcy,

Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s?!

Siwe kabatv,
Duch w ni?h rogaty,

Hej strzelcy i t. d.

Siwe mundury, ..

A w butach dziury.
Hej strzelcy i t. d.

Na samym przedzie
Pi?sudski jedzie,

Hej strzelcy i t. d.

Pi?sudski jedzie
Wojenka b?dzie,

Hej strzelcy i t. d.

Hej, id? strzelce,
Co wzi?li Kielce,

Hej strzelcy i t. d.

A pod Kielcami

Panny z kwiatami,

Hej strzelcy i t. d.

l Piosenka legjonowa z 1914 r., ostatnie dwie zwrotki u?o?ono'jio zdobyciu Kielc,

"
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Autor nieznany.

PIOSNKA ODDZIA?U

KARABINÓW MASZYNOWYCH PU?KU I. P.

(melodja: "Czemu ty, dziewczyno" •.. ).

Stoimy nad Nid? i kaw? pijemy,
A ty my?lisz, ch?opie, ?e si? tu bijemy.

Mamy tu armaty i "maszyngewery",1
Wi?c lec? granaty, jak jasne cholery.

Dzi? "maszyngewery" jeszcze spoczywaj?,
Lecz niech skinie Tato", strach jak ci zagraj?.

Wac?aw Denhoff- Czarnocki.

PEOWIACY.3

(melodja: "?eby? by?a moja" .. ,).

Je?li, bracie, szukasz rymu do "polacy?
Zaraz ci przychodz? na my?l peowiacy.

Raz, dwa, raz i dwa, trzy,
Sam Komendant na nas patrzy;
Raz, dwa, raz i dwa, trzy
A i Zbigniew' te?.

Nie boj? si? oni mrozów u moskali,
W Mokotowskiem polu nogi odmra?ali.e

Raz, dwa i t. d.

Nie boj? si? oni najwi?kszej parady,
Bo z ka?dej okazji robi? defilady.

Raz, dwa i t. d.

Strzela? b?d? celnie, rzecz zupe?nie pewna,

?wiczyli ju? przecie karabinem z drewna.

Raz, dwa i t. d.

1
? Maszyngewer. (Maschingewahr) -

patrz obja?n, na str.51.
I

Pi?sudski.
3 Zwrotki: 1, 2, 3, 5 i. 6 z ko?ca dorobione zosta?y przez innych autorów.

4
Zbigniew - Tadeusz Kasprzycki, major, ówczesny komendant P. O. W.

5 ?wiczenia P. O. W. odbywa?y si? na polu mokotowskiem.
.
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Maj? oni zacnych komendantów wielu,

Z których ka?dy musi by? ju? po weselu.

Raz, dwa i t. d.

Maj? Zdanowicza, który "jako taki'";
Do mobilizacji wiedzie peowiaki.

Raz, dwa i t. d.

Maj? Borowicza co sobie poczyna

Wielce po ?o?niersku, ochrzciwszy ju? syna.

Raz dwa i t. d.,

Maj? Ildefonsa ,. który "ostatecznie"

Wywija "r?kamy" wielce niebezpiecznie.
Raz, dwa i t. d.

Maj? Zimorodka", który z tego znany,

?e nigdzie go niema, cho? w raport wpisany.
Raz, dwa i t. d.

Maj? i Szembeka , o którym wie?? prawi,
?e si? wi?cej piórem, ni?li szabl? bawi.

Raz, dwa i t. d.

o u?a?skiej szabli zakochanej marzy,

Bo mu z tem marzeniem wielce jest do twarzy.

Raz, dwa i t. d.

Ró?nych szar? pomniejszych maj? kerdel ca?y,
B?d? z tego wielkie w Polsce jenera?y.

Raz dwa i t. d.

Wszystkie szar?e one ze srogiego ?alu,
?e nie s? na wojnie, smuc? si? w "Cristalu"G.

Raz, dwa i t, d.

Jest i peowiaczek bataljonik ma?y,
Wszystkieby na wojn? pow?drowa? chcia?y.

Raz, dwa i t. d.

l
Zdanowicz - ?. p. Jan Wojsznar-Opie1i?ski, kapitan, cz?onek komendy Naczelnet

?n?
.

2
Borowicz - Stefan Pomara?ski, kapitan.

"
Ildefons - Witold Go??biowski, pporucznik.

-l
Zimorodek - Wi?niewski, porucznik.

5 Szembek - autor niniejszego wiersza i poematu p. t. Opowie?? o u?a?skie

zakochanej szabli.
.

c. Cristal - cukiernia warszawska.
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Cho? w ?o?nierskiej s?u?bie si?a to zbyt krucha,
Nie zbraknie im przecie rycerskiego ducha.

Raz, dwa i t. d.

Warszawa, 1916 r.

Autor nieznany.

WYSZED? ROZKAZ BESELERAl.

(melodja: "Widzieli?my cztery or?y", lub: "A nasza baterja")

Wyszed? rozkaz Beselera, wyszed? rozkaz Kuka",
Polska dawa? ma rekruta "dreisig" marek sztuka".

Hopaj siup!

Id? pu?ki peowiackie, takie s?ycha? splewy,
Panie Kuku, Beselerze, nie bra? nas na plewy.

Hopaj siup!

S?ycha? ?piewy, ?e z tej m?ki dzi? nie b?dzie chleba,
Rz?du chcemy, Sejmu chcemy, DZIADKA nam potrzeba.

Hopaj siup!

Panie Kuku, Beselerze, niech si? pan nie gniewa,
Ze my zamiast Sikorskiego', wolimy Zbigniewa".

Hopaj siup!

Chcecie da? nam Szeptyckiego -

co za kawa? nowy?
Austrjackie jenera?y przecie? s? bez g?owy.-

Hopaj siup!

Có? wam nasza biedna armja takiego zrobi?a,
?e a? zrobi? jenera?em chcecie Radziwi??a"?

Hopaj siup!

l
Piosenka P. O. W. z 1916 r. po og?oszeniu odezwy werbunkowej z dn. 9 listopada

1916 roku.
a

Beseler i Kuk - gubernatorowie: pierwszy w okupacji niemieckiej; drugi
w austriackie].

;!
Aluzja do zapowiedzi odezwy, i? ochotnicy otrzymaj? po 30 mk.

4 Pu?kownik W?adys?aw Sikorski - prowadzi? akcj? werbunkow? t. zw. Wehr

machtu.

5._Zbigniew -

patrz komentarz w wierszu poprzednim.
6 X. Franciszek Radziwi??, by?y Naczelnik Milicji warszawskiej, domniemany

kandydat na jedno z kierowniczych miejsc w wojskowo?ci polskiej.
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Al ...

PRZYBYWA P. O We1•

(Melodja: "Przybyli u?ani pod okienko").

Przybywa P. O. We do Regencji,
Stukaj?, wo?aj?, - chc? audjencji.

- O Jezu, - a có? to za wojacy?-
- Nie bój si?, Regencjo, peowiacy.

- O Jezu, a có? was tu prowadzi?
- Odwiedzi? Regencj? by?my radzi,

Odwiedzi?, pomówi? w naszej sprawie,
Jak sko?czy? ten nierz?d i bezprawie!

- A jaka? was wiedzie tu cholera?-
- B?dziemy wieszali Beselera. -

- A jaka? do tego jest przyczyna?
- Do?? rz?dów pruskiego sukinsyna.-

I chocia? Beseler chytra sztuka,
Lecz nas peowiaków nie oszuka.

A potem idziemy do Berlina,
Powiesi? Wilusia sukinsyna.

Nie wstrzyma nas ?aden pod?y murga,

Rozbijem wi?zienie MAGDEBURGA.

I zginie ju? pruska moc przekl?ta,
Zerwane niewoli b?d? p?ta.

A ka?dy z nas pójdzie w bój ochoczy,
Gdy spojrz? na niego WODZA oczy.

Warszawa, jesieni? 1917 r.

4
Polsk? Organizacj? Wojskow? (P. O. W.). Niemcy nazywali "P. O. We".
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PI?SUDSKI

Wac?aw Denhoff Czarnocki.

DO ?O?NIERZA-PIELGRZYMA.

Ob. M ieczyslawowi1•

Biedny, z gniazda wyzuty Pielgrzymie,
Niema kraju takiego na ziemi,

Gdzieby ryte nie by?o Twe imi?,

Gdzieby? nóg Twych ?ladami krwawemi,
Nie przemierzy? dróg wszystkich, Pielgrzymie!

Z posad Twoich wy???a si? zdrada,
Z w?asnej krwi Twojej wolnej zrodzona,
Ho?ubiona przez z?ego s?siada,

Wi?c musia?e? i?? precz od zagona,
Gdzie przedajna rozsiad?a si? zdrada.

Precz poszed?e?, a obce "Ci? bogi
Prowadza?y za s?awy rydwanem.
Ty? si? ?udzi?, ?e krwawe ich drogi
Do wolno?ci prowadz?, ?e panem

Kraju Twego znów zrobi? Ci? bogi.

Potem nieraz w serdecznej krwi m?ce

U Ojczyzny? ?lubowa? o?tarza,
Ale duma pl?ta?a Ci r?ce,

Ale pycha wodzi?a Ci? wra?a,

Wi?c nie nasz?e? wolno?ci w krwi m?ce.

Lecz wiedz, twardy ?o?nierzu-Pielgrzymie.
Krwi posiewy nie id? na marne,

.

Takie plenne i takie olbrzymie ...

Na zagony rodzone, na czarne

Czas Ci wróci? z tu?aczki, Pielgrzymie!

1914 r.

1

Mieczys?aw _ pseudonim Komendanta.
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Jan Pietrzycki.

NIENAZWANEMU WODZOWI.

A kiedy przyjdziesz wzi?? wodzostwo ducha,
Niech g?osu twego ka?dy hufiec s?ucha-

I niech na sza?cach w boju dzie? ofiarny
Ka?da ci tarcza i miecz b?dzie karny!

Bo w przebudzenia tworz?cej godzinie
Moc w jednym, wielkim objawia si? czynie,
Co, cho? zrodzony w niewoli i k1?sce,
Na bój ostatni prowadzi - zwyci?zc?!

.

Florencja, 1914 r.

Józef Relidzy?ski.

NA POWITANIE KOMENDANTA.

Witaj-?e nam, witaj, mi?y hospodynie!
witaj?e- nam, witaj, Ty oczekiwany,
zdawna upragniony, w radosnej godzinie,
gdy Polska niewolna kruszy swe kajdany!

Witaj-?e nam, witaj dzi?, u progu dzie?a,
co na Ciebie czeka, jako zapuszczony

ugór na oracza!. .. Jeszcze nie zgin??a,
.

któr?? d?wiga? z prochu mocnemi ramiony!

Witaj-?e nam, witaj, na ?wi?ta radosne,
ziaren spracowany. siewco i wytrwa?y,
co dzi? o to wschodz?, niby ru? na wiosn?, .

by si? oczy Twoje plonem radowa?y!

Plon niesiemy, plon Ci - wian, pró?en k?koli
serca nasze!. .. kra?nych maków tuli wian Ci?.
Plon niesiemy, plon Ci - ju? nie w dom uiewoli=-:
w polski, w?asny, wolny -

w Twój dom, Komendancie!

Gospodarzu, plon Ci w dom niesiemy z niwy
?e?ców t?um, na rozkaz Twój czekamy ninie!

.

od cuchn?cych grobów wied? nas k' Polsce ?ywej
witaj-?e nam, witaj, mi?y hospodynie!



59

W?adys?aw Juss.

WITAJ, KOMENDANCIE!

0, witaj?e nam, witaj, hospodynie mi?y,
Ty, do którego nasze serca si? st?skni?y,
Ty, naj szczerszy , najlepszy m?odej Polski synu.

Przybywasz, kiedy ludzko?? swych tyranów grzebie,
Przybywasz do nas tutaj w okrutnej potrzebie,
Przybywasz w chwili, gdy znów Ojczyzna si? rodzi,

Przybywasz, by ratowa? j? z krwawej powodzi.

Matki Polki! Wskazujcie dzieciom tego cz?eka

I niech im ?z? dzi?kczynn? zwil?y si? powieka,
Niech jego posta? wryje si? w m?odziutkie serca,

Bo to przecie Ko?ciuszki prawy spadkobierca.

Patrzajcie! Ten to, który pot?g? swej duszy
Odwieczne mury wi?zie? przebija i kruszy,
Patrzajcie! Ten to zwali? cesarskie kolumny,
Ten to podwa?y? ?mia?o wieko waszej trumny!

Któ? Ty jeste?, witeziu, przez naród wielbiony?
Nie zdobi? Ciebie mitry, dziedziczne korony
Lecz proste dostoje?stwo jest w Twojej osobie,
Bo? Ty czynem ofiarnym sho?dowa? nas sobie!

Kiedy inni zw?tpili, Ty? by? promienisty,
Gdy si? inni plamili, - Ty? by? jak ?za czysty!
Kiedy inni toczyli "pot?pie?cze swary",
Ty z pot?g? caratu bra?e? si? za bary!

Z?ymali si? na Ciebie przem?drzy staty?ci,
Mrucz?c, ?e Twe d??enie nigdy si? nie zi?ci.

Nazywali szale?stwem Twoj? my?l przewodni?,
A ?wi?t? wojn? z gwa?tem, - pi?tnowali zbrodni?.

0, jak?e ?lepi by1i nasi luminarze:

Niech dzisiaj ?una wstydu zrumieni im twarze,

Bo tylko Ty jedyny, orle bystrooki,
Widzia?e? jasno przysz?o?? poprzez g?ste mroki.

Twego ducha nie zmog?a carska przemoc pod?a,
Ni ob?uda krzy?acka Ciebie nie uwiod?a,

Ty? do niecnej roboty nie przy?o?y? r?ki
I wola?e? od ha?by niewol? i m?ki!
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Wi?c, Dziadku! Tak, jak Ciebie ?o?nierstwo nazywa,

Dziadku! Zwi?? swoj? wol? narodu ogniwa,
I tylko Ty nas prowad? szlakami jasnemi
i daj szcz??cie tym wszystkim, co na polskiej ziemi!

Alfons Dzi?cio?owski.

PIE?? O JÓZEFIE PI?SUDSKIM.

Ani kontusz na nim aksamitny,
Ani pas go zdobi lity, s?ucki,
W szarej burce, lecz ,duchem b??kitny
Jedzie polem brygadjer Pi?sudski.

R?ce cicho na ??ku oparte,

Patrzy twardo w wir ?nie?nej zawiei,

W?ród pustkowia sprawuje sw? wart?

Nie?miertelny brygadjer Nadziei.

By?y lata z?a, n?dzy i g?odu
A? si? ozwa? g?os walki z barykad
Zapomniano ju? krzywdy narodu,
Kto dzi? m?ciwy - romantyk, unikat.

Niewolnictwo zmroczy?o krwi t?tno,

Przyg?uszy?o wolno?ci g?os ludzki;
Tenci krwi? j? mi?uje nami?tn?,

Wartuj?cy brygadjer Pi?sudski.

Poczernia?y od mroków wi?zieni,
K?dy niemasz u?miechów rado?ci

Termopilczyk, gdy inni znu?eni,
Czuwa bacznie, w serdecznej wierno?ci.

I o?owiem tnie ruskie okopy
A strza? ka?dy w?ród wrogów ?mier? wsnieca

Stoi w mroku pod bokiem Europy,
Niepodleg?ej Ojczyzny forteca.

Sztandar z or?em powiewa na wale

Któ? si? zdoby? na ten trud nadludzki?

Sztandar Polski wzniós? w niebo zuchwale

Wartuj?cy brygadjer Pi?sudski.

Warszawa, w sierpniu 1915 r.
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Henryk Zbierzchowski.

PI?SUDSKI.

Z Matejkowskiego niby zszed?e? p?ótna
I patrzysz na nas sw? marsow? twarz?,
A w oczach Twoich, co o Polsce marz?,

Walczy z powag? jaka? dobro? smutna.

Do Twej postaci przystawa?by kord,
Kontusz, karmazyn i lity pas s?ucki,
Lecz szar? kurtk? nosi pan Pi?sudski

Wódz legjonistów - postrach ruskich hord.

Przez d?ugie lata wyt??a?e? s?uch,
Marz?c proroctwo dawne Wernyhory,
?e burz? polskie rozj?cz? si? bory
I z prochów ?wi?tych wstanie M?ciciel-Duch.

Wiele w narodzie naszym by?o win

i sen z martwic? doko?a si? szerzy?,
Ty? jeden czeka? cierpliwie i wierzy?,
?e ? przyjdzie chwila na or??ny czyn.

Rdzewia? na ?cianach dziadów naszych kord,
Nad karkiem wnuków wisia? knut nieludzki,
Drzema?a Polska - czuwa? pan Pi?sudski,
Wódz legjonistów, postrach ruskich hord.

Spad?e? jak piorun na ciemi?zców kark,

Gdy obrachunku wybi?a godzina,
Kto czu? po polsku, s?a? Ci swego syna
W sukurs Ojczy?nie bez ?alów i skarg.

Znu?onych marszem, os?ab?ych od ran,

Z niejednej, dzieci swe wywlok?e? matni;

Godnym okaza? si? nasz wódz ostatni

Tych, co husarj? niegdy? wiedli w tan.

Jak lwy ?o?nierze Twoi w atak szli,
Cho? krew ?cieka?a po koszuli chustach;

Wi?c Twe nazwisko dzi? na wszystkich ustach

Gdzie tylko w piersi polskie serce tli.

W izbach wieszamy portretów twych p?ótna,
Sk?d patrzysz na nas sw? marsow? twarz?,

A w oczach Twoich, co o Polsce marz?,

Walczy z powag? jaka? dobro? smutna.
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Hej! znowu dzwoni wokó? polski kord!

Skurczy? si? z l?ku z?y potwór ka?mucki,
Wiedzie orl?ta swoje pan Pi?sudski,
Wódz legjonistów - postrach ruskich hord 1

Edward Slo?ski.

BRYGADJER PI?SUDSKI.

Kto, jak on, nasz brygadjer Pi?eudski,

Polsk? w sercu, ?mier? w tornistrze nosi?,

kto, jak on, tak u Boga wyprosi?,
by st?d odszed? naje?d?ea ka?mucki?

Kto, jak on, z Bogiem tak si? targowa?
pod ?owczówkiem z krzyw? szabl? w r?ku
o t? Polsk?, pe?n? krwi i j?ku,
o t? Polsk?, któr? wróg rabowa??

Kto, jak on ? ..

Pami?tajcie to imi?,
co z t?sknoty do Polski wyros?o,
gdy wróg depta? j? z but? wynios??,
ca?? w ogniu stoj?c? i dymie ...

Ten ?o?nierski wysi?ek nadludzki

wy swym dzieciom w kolebkach przeka?cie.
bo, jak w burz? kapitan na maszcie,
sta? dzi? w Polsce brygadjer Pi?sudski.

Warszawa, we wrze?niu 1915 r.

Kazimierz Tetmajer.

WÓDZ.

Gorycz zalewa dusz? - - ?amie - -

któ? o "Losach
postanowi - - czyje jest rami?,
co wstrzyma s?o?ce w niebiosach,
lub pchnie - - -

Zgina si? dusza

i w prochu si? rozpala - -

miecz w d?oni si? ukrusza - -

s?ucham - - nie mówi nikt - - -

?mij?, gada
widz?, co mi do piersi winie - -

jestem sam - - z zachodu, wschodu,
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po?udnia ni pó?nocy ?aden g?os - -

stoj? sam
- - ninie,

gdy wprzeciw - Los .••

Rzeka--

wezbrane nurty, m?t
- -

przej?? mam - nie widz??brodu
przej?? musz?! ...

Scieka

potem krwi ka?dy w?os ...

.olbrzyma widz? - - siad?

jakohy w ?wiata k?t
i zapar? drog? - -

tam id? - - w Blask mój krok - -

tam!... jaki? wzrok!

Wzrok jego na mnie pad?
jak ?lina smoka - - "có? wiesz?!"

pyta
- drwi - -

przez krwi po?og?
nie kupi? S?owa - - w targ krwi!...

Jak zwierz

patrzy
- - wzrokiem przehija - -

u serca ?mija,
nademn? olbrzymi - kir - -

or?ów skwir - - -

chor?gwi wiew! - - -

N a rozpalone hlachy postawi?em stop?,
w r?kach tocz? p?on?ce kule o?owiane,
?ar g?owni pryska mi w hrew,
w ustach gorz?c? rop?
mam - - oto s? wagi dane:

wa?!---ja sam,

sam wa?y? mam ...

Jestem silny,
miecz mój ostrzony

- -

by? nie omylny
by?...

Czarne zas?ony
na oczach - - i ?adna d?o?

nie zdziera i w ko?o nikt,

tylko ów olbrzym kir, co s?oni Blask -

z podziemnych szycht
dym - - pode mn? to? - -

ska?y stawione w grz?d?
i orlich skrzyde? trzask - - -

Or?y lec? - - -

O s?o?ce!

Gdy kona? b?d?,
uka? mi or?y lec?ce!. ..

W lutym 191fi r.
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Jan Obro?ski .

ROZKAZ.

Kto d?wignie ojców koncerz rdzawy,
kto go wyostrzy w hartowny miecz?

i wska?e drog? do Warszawy,
wra?ych zuchwalców wyp?dzi precz!
Kto?

Cicho?? - milczenia pos?pny zmierzch ...

i ?miech szatana ...

Wtem - krótki odzew - czar nocy pierzchl
G?ucho zawo?a jaka? pier? sp?tana:
Ja!-

Kto? jest i jakie posiadasz prawo?
Cierpialem. -

?ali nad w?asn? p?aka?e? s?aw??

Cierpia?em przez swego narodu niewol?.
- Chwy? miecz - B?ogos?awi? Twe my?li sokole,
Chwy? miecz - jutrznia ?wita. - -

Krwi morze purpurowe
- -

Glos idzie od szczy ta do szczy ta:

Zwyci?zca podniós? g?ow?!
Lwów, w sierpniu 1919 r.

Stanis?aw Stwora.

OJCZYZNO!

Ojczyzno! niech?e ro?nie

i wzrasta w moc Twój Syn,
i My?l, co jest w Narodzie,
we wielki zaklnie - Czyn!

Niech trud mu lekkim b?dzie,
a dola te? szcz??liw?,
niech z ziemi ?ez i mogi?,
cud wskrzesi: Polsk? ?yw?!

Niech?e do s?awy idzie,
do górnych, jasnych sfer,
w?ród gromów i b?yskawic
zwyci?stwa dzier?y ster!

N a przysz?e czasy burz

niech krzepi, wzmacnia ducha,
- z ócz z?udny sp?dza sen,

niech czuwa i niech s?ucha!
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B?ogos?aw Bo?e, dzieci?,
by. w si?? wyrós?, w m??a,
i nie by? tym. co pada,
lecz tym, który zwyci??a!

Niech jako z?om granitu
u granic stanie ko?ca

i cisz? ma b??kitu,
i u?miech jasny s?o?ca!

Niech?e nad Polsk? ziemi?.
jak nowe objawienie
b?dzie, co ka?e wierzy?
w ?wit bliski - w wyzwolenie!!

W pa?dzierniku 1914 r.

Józef Mirski.

PI?SUDSKI.

... Co? podj?? Ojców rdzewiej?cy miecz

i w s?o?ce chwa?y d?wign?? go wskrzeszonej
i poniechan? w lamus martw? rzecz

o?ywi? duchem w Piorun wyzwolony!
(O Mieczu Polski! r?b i siecz!

i kl?tw? ?mierci pal, P?omieniu wyzwolony!
i jak nad ?wiatem w gniewie wyci?gni?ta
Prawica Boga - gorzej - trzykro? ?wi?ta! I).

Co? z Puszcz Litewskich smutek przej?? w dusz?
a z Polskich ??k przes?odki kwiatów miód,
a z Ha?by Polskiej gorzki wstyd - kajdany skrusz?!
a z Tajg sybirskich zemsty chciwy g?ód,
a z Polskich dusz hartown? moc w otusze,

?e ?ywie Duch -;i sta? si? mo?e Cud!

i wszystkich m?k wzi?? w pier? sw? miecze,

by bólem w wierze trwa?! - (O serce ty cz?owiecze!).

Co? w krypt? ciemn? wszed?,

k?dy ogromnym trupem leg?a Ona:

gad pe?za? w ko?o, -

czarny ca?un zrzed?,
od rdzy si? w popió? zsypa?a korona. -

a Ty?, znaj?cy gus?a narodowych wed,

zest?pi? w mrok i wo?a?: "Powsta? - Odkupiona"!
i ?ar tchn?? w usta jej i piersi jej tkn?? r?k?
i zbudzi? zmar??!! - O serdeczna M?ko!-

Ty? jest czekany przez lat d?ugich ci?gi,
pomroki n?dzy, czarn? duchów noc,-

Ciebie ?ni? Naród - takim, jak pos?gi

Pie?? o Józefie Pilsudskirn 5
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tych, co zbawiaJi: (w twarzy Bo?a moc

i s?o?ce w oczach), tych, co ongr

ku s?awie wiedli Naród, brat: Król-Duch i Wódz!

Nad Tob? Ojców duchy skrzyd?ami ?opoc?,
?e? z ich jest krwi, wi?c sil? Ci? sw? moc?.i,

I oto k?oni? Ci si? bory
i ludzkie serca, W?ady, w Tw? si? wdaj? d?o?,

?e? Rz?dca Dusz, Pan Stary skory;
na Twym brzeszczocie - skrzyj si?! b?yskaj! p?o?! ...

Naród, niewolnej wyzbywszy pokory,
duchem na jasn? wybie?awszy b?o?,

nadziei swych zestrzeli? jedno s?o?ce-

p?omienne
- krwawe - cudem gorej?ce-

Id? stalowe i gibkie szeregi,-
efebów polskich cudny kwiat-

na wielkie hoje, na ?miertelne biegi,
na ?mier? przes?awn? w nieubiegu lat,

(zaró?owi?y si? w ogrójcach ?niegi
i skwitn?? wiosn? Polski Sad):

zaprzysi??one Wolno?ci zast?py,

zaci??ne Bogu or?y, lwy i s?py ...

Nie?miertelnemi Ty? je zwo?a? s?owy,
?e na Twój Znak si? zbieg?y z wszystkich stron,

a g?os Twój lecia?, jak grom stuechowy ,

jak rozkaz grzmia? i hucza? jako dzwon:

"Or?em - Pogoni?! hej! na ?wi?te ?any!
"Na krwi igrzysko! Na ?ycie lub zgon!" ...

W s?o?cu si? jasne chor?gwie rozwia?y
na wiatr szumi?ce, hej! na ?wiat roz?piewne ca?y,

"B?ogos?awiony! - szumi? chor?gwiane pie?ni -

"On, co nas w ?wiat?a rozwin?? blask:

"Gdy?my wiek d?ugi mar?y w ?wi?tych piwnic ple?ni,
"Wróci? nam jasno?? ?ywych ?ask! -

,,0 S?o?ce! Ziemio! Wietrze! - Hej! kto martwy, wskrze?nij,
"?miertelnych zbywszy ca?unów i mask!!

"Boga Rodzica! Bogiem s?awiona Maryja!
"Daj jemu Moc, co wskrzesza, - i Piorun, co zabija!!!

Hej! szumi? chor?gwie, hej! modl? si?, gwarz?
o swem wielkiem Zmartwychwstaniu - Dusz ...

a On na przedzie, - ócz si? gwiazdy jarz? -

na bia?ym koniu -

mocarny Duch - Stró? ...

a za nim ci, co na wszystko si? wa??,
w zieleni, w s?o?cu, w ?piewie, w wie?cach ró?,
w kolumnach srebrnych kurzu, co jak skrzyd?a rw? si?:
anio?ów hufce w zórz radosnym ponsie ...
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LEGJONY!! -

I ju? na wieki sen wasz b?dzie zwid:

(szlakiem t?sknoty sen wy?niony, -

ziszczony wol? narodowy mit) ...

JASNYM GOSCI?CEM - PRZEZ POLSKIE ZAGONY
PU?K NIE?MIERTELNY W Z?OTY IDZIE ?WIT -

A ZA? NA CZELE W GLORJI JU? NADLUDZKIEJ
ON - WÓDZ - PI?SUDSKI ...

Mieczys?aw Opa?ek.

MODRZEWIOWY DWÓR.

Szumi? stare lipy dawny pacierz swój,
W?ród wonnego kwiecia dzwoni pszczelny rój.

Z zagajników bije ptasz?t wdzi?czny chór,

Pomi?dzy lipami modrzewiowy dwór.

Dawny dwór szlachecki, skarbiec wielkich cnót,
Gniazdo sk?d si? wiedzie staro?wiecki ród.

Gniazdo sk?d wylecia? na rycerski szlak,
Z orlich piór poszumem, dziwnej mocy ptak.

Brygadjer Pi?sudski, wódz i w?adny pan
-

Przeze? nam wolno?ci? skwitnie polski ?an ..•

M ieczyslaw Opa?ek.

W SZKOLE ROSYJSKIEJ.

Z?y los zrz?dzi?, ?e pa?stwo Pi?sudscy
Ze wsi zjecha? musieli do Wilna.

Odmieni?a si? bowiem im dola,

Sprzyjaj?ca i dot?d przychylna.
Po?ar wielki nawiedzi? ich dobra,
Dwór pogorza? i m?yny i spichrze;
Jeno pustka ?a?osna zosta?a

I popio?y rozwiane na wichrze ..•

Do gimnazjum na dalsze nauki

Ziuka z bra?mi pos?ano we Wilnie;
W mie?cie, chocia? je wroga pi??? gniecie,
Serce polskie uderza do?? silnie.

Miasto pi?kne, ciekawe ma dzieje
I niema?o ma ?wi?tych pami?tek.
Wonnych sadów zieleni? i kwieciem

L?ni Antokol, przedmiejski zak?tek.

5*
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W Ostrej Bramie cud wykwit? przemo?ny:
?wieci obraz Panienki Przejasnej ...

Do niej modli? si? kiedy? wieszcz Adam:

"Powró?, Panno, do ziemi mnie w?asnej" ...

Dok?d ka?dy stroskany, opiera
Blade czo?o o mur ten zczernia?y;
?zy nam b?yszcz? jak wota ofiarne,

Mkn? westchnienia jak smutku ptak bia?y ...

Wilno - miasto przepi?kne, przytulne,
Czar ze? wieje królewskiej przesz?o?ci.
Nie tak pi?kn? w niem szko?a rosyjska,
Co oddechem swym mrozi do ko?ci,
Co oddechem swym zatru? jest skora

Serca czyste, umys?y uczciwe,

By od Polski odpad?y na zawsze,

Na jej dol? nieczu?e, nietkliwe.

S?awna szko?a rosyjska, co dziatwie

Polskiej nios?a nieludzkie katusze

I szepta?a, wskazuj?c na ?ono:

J a ci polsk? st?d wyrwa? chc? dusz?!
Dam ci inn?, dam dusz? rosyjsk?,
Tamt? zdeptam - a stop? mam siln?!
Tak? szko?? cieszy?a si? Polska,
J Warszawa, i Lublin, i Wilno.

Kiedy matka ci? dobra uczy?a:
Bohaterów na?laduj, mój synu,

Wielbij Polski królewsko?? i dum?,
Mi?uj szabl? i wie?ce wawrzynu

-

To rosyjska podszepnie ci szko?a:

W proch str?? wszelkie ojczyste wielko?ci

I o Polsce zapomnij, bo ona

?achman jeno, zbutwia?ych gar?? ko?ci.
I tli w szkole, w tej carskiej uczelni
Po rosyjsku masz mówi? jedynie.
Biada tobie, s?ysz, ma?y buntownik,
Gdy z ust s?owo ci polskie wyp?ynie.
Biada matce, co ?le ci? chowa?a,
Gorze tobie - a kara jest sroga:
Precz st?d pójdziesz, s?ysz, ma?y buntownik,
I do wiedzy zamkni?ta ci droga!

W takiej szkole m?odemu Ziukowi
Nie raz jeden ból serce rozkrwawi?;
Ka?dy wyraz ów obcy, rosyjski,
Ch?opca m?czy? i dusi?, i d?awi?.
Lecz poprzysi?g? Ziuk ?wi?cie, ?e wytrwa,
Bo kto wytrwa, ten wko?cu zwyci??y.
Wi?c z z?? dol? si? bierze za bary,
Wi?c si? z losem, co si?y, mitr??y.

Lubi? czyta? Ziuk ksi??ki podnios?e,
Co to s?awi? hart duszy niez?omny,
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Opiewaj? s?awetny czyn- ka?dy,
Bohaterstwa czyn wiekopomny.
Co to g?osz? jak Mucjusz Scewola
Wobec wroga, bez j?ku, bez drgnienia,
Z hartem rzymskiej i chrobrej swej duszy
Rami? w?o?y? do snopów p?omienia.

I ilekro? wróg w szkole rosyjskiej
Zrani? serce, obrazi? uczucie

I stratowa? chcia? siewy matczyne
. I m?odzie?cze sny rozwia?, w swej bucie _

Poprzysi?ga? Ziuk - j?ku nie wydam
Taka, wrogu, niez?omna ma wola!

Raczej r?k? ochotnie w ?ar w?o??
Jak bohater, jak Mucjusz Scewola.

Jedno jeno, co tobie oka??
W przysz?ych czynów mych wielkiej rado?ci.
To nienawi?? j wzgard? i wol?
Do bojowa? o szcz??cie wolno?ci.

?e? nas m?czy?, ?e jeste? na ?o?dzie

Krwawej zbrodni zuchwa?y czynownik:
Nie unikniesz ty pomsty i kary -

To ci mówi?, ja, ma?y buntownik.

Zygmunt Stefa?ski.

PI?SUDSKI.

Bola?o mi? z dziecinnych lat

Ojczyzny poni?enie,
Nad luilem mym ?wiszcz?cy bat

i ducha poha?bienie.
Wcze?niem ja szed? po cze?? i znój
Na turniej bohaterski,
Lecz mi? nie czeka? rojny bój,
Ni fanfar zgie?k rycerski.
Ani z r?k kasztelanki kwiat,
Ni matki u?miech tkliwy,
Ale mi? czeka? carski kat,
Do sznura niecierpliwy.
A kocha? mi? brat Judasz - szpieg,
Wyci?ga? ku mnie r?k?
I z poca?unkiem zdrady bieg?,
By wyda? mnie na m?k?;
Na carskiej ka?ni srom i tr?d,
Na opryczników drwiny.
Na p?atnych s?ug plugawy s?d
Za krwawy trud bez winy.
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Nie jeden z towarzyszy pad?
I tylko wie?? ponura

Osta?a, jako g?ow? k?adl

W haniebny u?cisk sznura.

Niejeden druh, co przysz?o?? kul,

Gdzie? w mrokach cytadeli,
Potoczy? si? w ?miertelny dó?

I w krwawej leg? po?cieli.
Nie szumia? im szum kwietnych lip,
Ale szyderstwo wroga,

Na wichrze szubienicy skrzyp,
So?dacka pie?? z?owroga.
Takem ja rós?, lecz w wielki cud

Wiern? chowa?em wiar?,
?e zerwie si? gn?biony lud,
Powali wrogi stare.

Wództwo mi da? nie ?aden król,
Ale mój duch niez?omny,
Narodu mego bunt i ból,
O wolno?? krzyk ogromny.

w. Plater,

o NASZYM NACZELNIKU PI?SUDSKIM.

Nie na godach, na weselach

ubieg?o ci ?ycie,
Trud a m?ka przy?piesza?y
serca Twego bicie.
.

Nie komnaty malowane

by?y Twem schronieniem,
Jeno ciemny loch wi?zienny,
wymoszczon kamieniem.

Nie na puchach spoczywa?o
um?czone cia?o,
Desk? tward?, ziemi? czarn?

-

za pod?o?e mia?o.

Knut a Sybir wzmocni? ducha,
zahartowa? wol?,
Krok za krokiem wykuwa?e?
Polski lepsz? dol?.

Za t? wiar? w jasne Jutro,
Naczelniku drogi,
Pokocha?a Ci? Ojczyzna,
szanuj? Ci? wrogi.
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Wi?c nas prowad?, naród wolny,
ku chlubnej przysz?o?ci,
Bra? w?o?cia?sk?, lud roboczy,
Polski lud ko?? z ko?ci.

Gdy po latach pe?nych chwa?y
wybije godzina,
Matka - ziemia ukochana -

przytuli jak syna.
Naród wdzi?czny w?asn? d?oni?
usypie mogi??,
?e? nie traci? nigdy wiary
w ducha jego si??.

1919 r.

Antoni Or?owski.

JÓZEF PI?SUDSKI.

Litewskie go zrodzi?y ?any,
Ko?ysa? do snu lasów szum,

W duszy p?d budz?c niewstrzymany
Do wielkich czynów, wielkich dum.

Widz?c, j ak ludom krwawe blizny
Zadaje knutem carski stró?,
?ni? o wolno?ci dla Ojczyzny,
Rwa? si? do burzy, szuka? burz.

Wi?zienia mu wzmacnia?y si?y,
Sybirska hartowa?a dal,

Wyszed? z nich cz?owiek z jednej bry?y,
Mocny, hartowny, jako stal.

Drwi?c z carskich katów, gró?b i pa?ek,
Po?wi?ci? sprawie ?ywot swój,
Z nieliczn? garstk? wielki ?mia?ek

Z caratem wszed? w ?miertelny bój.
W podziemia z m?stwem szed? górnika
I pod tyranj? kopa? rów;

?ciga?a jego "Robotnika"

Zajad?a sfora carskich psów.
Sz?a d?ugo, z dziwnem szcz??ciem snuta,

Podziemna i szalona gra
-

Ma co? z Ko?ciuszki, z Traugutta,
S?awnego Wodza imi? ma. ? .

,.

Na wst?dze nieba zachmurzonej
Zwiastuny burzy dojrza? on

I pierwszy has?o da?: "Legjony
Triumf wolno?ci albo zgon!"
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M?odzie? w kurzawy krwawym pyle
Sz?a za nim na wolno?ci szczyt;
Wbrew innym, w w?asnej ducha sile

Wschodz?cy Polski widzia? ?wit.

Sta?o si? wed?ug jego planu -

I oto widzi polski lud,
?e to jest rycerz i m?? stanu,

?e jego ?ycie - trudów trud.

Zda?a od marnych partji bojów,
Ojczy?nie szuka prawych dróg,
To nie polityk z przedpokojów,
Kornie bij?cy w mo?nych próg.

Z podniesionego dumnie czo?a

Hartu i woli si?a drga,
Ma lwi? odwag? wzrok soko?a,

Czujn? przezorno?? w??a ma.

Pod jego Polsce i?? przewodem,
Przeszkody do wolno?ci zmóc,
On wzrós? o g?ow? nad narodem,
Oto Naczelnikjnasz i Wódz!

Moskwa, w marcu 1917 r.

Ten.

PI?SUDSKI.

Wiecie, sk?d przyby??
Z oddali, z oddali, -

Sk?d polskiej m?ki pierwszy s?ycha? j?k,
Gdzie jej gor?cy stygmat wci?? si? pali,
Kajdan bezwoli rozlega si? brz?k
I gdzie bezdomne dr?? serca na szali ..•

Czy wiecie, kto On?

Zrodzony legend?,
Co sz?a przez polskie ?any tyle lat,
Która zostanie i tym, co przyb?d?,
W nowy, ?witaniem obudzony ?wiat,
A? z niej s?oneczn? opowie?? wyprz?d?.

Bo polskiej duszy posiad? wszystk? m?k?
I wolny zaku? si? w tej m?ki stal,
Pewny, ?e mo?e podnie?? swoj? r?k?
W sz?dzie, gdzie polska rozja?nia si? dal
I zbudzi w ludzie drzemi?c? pot?g?.
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St. R.

SIERPNIOWY CZYN.

Jam Czyn, co w g?uch? noc sierpniow?,
Gdy naród zbudzi si? rycerzem,
Szed? z garstk? m??nych r?yskiem ?wie?em,
Ufny i z podniesion? g?ow?.

Jam z p?t wyzwoli? wieszczby s?owo,
?e, co nam zabra? wróg, odbierzem ...

W cia?o-m je oblók? i puklerzem
I tarcz? da?em mu stalow?.

Ja, Czyn, -

syn Czynów, co przede mn?

Stoczy?y si? gdzie? w przepa?? ciemn? -

Przebrzaskiem by?em dnia w walk dymie ..•

Czego wywalczy? im nie dano,
To-m zdoby?: Wolno??, Polski wiano -

Pi?sudski za? -

me imi?.

Leon Rygier.

W OBLICZU SFINXA.

Brygadjerowi Józefowi Pi?sudskiemu w ho?dzie.

WÓDZ.
Oblicze Sfinxa ciemne i ponure,

Spogl?da w wieczno?? g?uchemi oczyma ...

Pró?no chc? przebi? jego marze? chmur?,
Pró?no chc? s?owo us?ysze? olbrzyma:
U?miech tragiczny, heroglif m?dro?ci,
N a wargach jego granitowych go?ci.

Jak Edypowi, zagadk? mi rzuca

Twór, w pa?stwie wiecznych tajemnic zrodzony,
I cho?bym krzykiem bólu starga? p?uca,
Cho?bym we? wrazi? kl?tew krwawe szpony,

On nie drgnie ... Có? mu ludzie, có? mu bogi?
Kto wie Ostatni? My?l, ten nie zna trwogi ..•

Wi?c przed pot?g? Losu nieugi?t?
Staje w milczeniu, nieugi?ty cz?owiek,
I w twarz t? g?uch?, zimn?, w g?az zakl?t?,
Patrz? spokojnie i nie mru?? powiek - -

Bowiem na rzeczy gro?ne, z?e i twarde

Jedn? znam tylko rad?: m??n? wzgard?.
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Có? mi uczynisz, kamienny olbrzymie,
Co znasz tajemny obrót wieków ko?a?

?adne nieszcz??cia nie trwo?y mnie imi?
Prócz tego, którem i Los mnie nie zdo?a

Ukara?: ha?by! ..• Reszta tak mi znana,

J ak tobie - ludzkich snów Fata Morgana.
Ty w swym spokoju trwasz - i przetrwasz wieki,
Jam wieczno?? bólu w jednej zna? minucie!

Ty dzi? ju? widzisz kres ?wiata daleki -

A ja bezkresu mam w sobie uczucie,

Ty niewolnikiem jeste? wiedzy w?asnej
Dla mego ducha - ?wiat my?li za ciasny!

Wi?c gdyby? nawet rzuci? mi to s?owo,
W którem s? losy ?wiata rozwi?zane,
J a tu sta? b?d? z dusz? jednakow?
I snom swym wierny na wieki zostan?,
Bowiem nad pewno??, co mo?liwo?? p?ta,
Milsza mi wiara, Bogu u?miechni?ta.

O Sfinxie L. Widz? - dr?? twe g?uche wargi.
Chcesz wi?c przemówi??.. Nic?.. Tylko westchnienie?

O, jak straszny ten j?k twojej skargi,
Skargi, którerui wzdychaj? - kamienie!

G?upiec, co twojej pot?gi zazdro?ci ...

Czegó? ci, Losie, brak?
SFINX

- Ty wiesz. .. Wolno?ci...

W styczniu 1916 r.

Artur Pr?dski,

KOMENDANT.

Oto si? duch mój wyrwa? w górne loty,
bo w sercu p?on?? mi ogie? ukryty
i sen o szpadzie gorza? i t?sknoty
wschodz?cych s?o?c wolno?ci ujrze? ?wity
Ksi???t niez?omnych powo?awszy roty,
wie?? ich w daleki Brzask -

we mgle spowity,
niszcz?c z?o, w gruzy mieni?c przes?d starczy,
wróci? do Polski z tarcz? lub na tarczy!

Sto ra'Zy ?mierci w twarz patrzy?em blisko,
widzia?em m?odych hufców krew ofiarn?, -

gdzie szatan krwawe wyprawia igrzysko,
posok? rosz?c ziemi? mogi? czarn?,

-

widzia?em k?amstwa pod?e w??owisko,
s?u?alczo?? nisko zgi?tych duchów -. mam?
i ?h?? zabicia wiary serc w Zwyci?stwo __

WI?C krzy? na siebie wzi??em i m?cze?stwo!
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Jednak si? nie gn? pod ci??arem krzy?a
lecz po przez kraty patrz? ?mia?o w s?o?ce,
zali ju? wielka godzina si? zbli?a,

gdy z?oty róg uderzy w tony grzmi?ce
I ten, co kornie dzisiaj czo?a zni?a,

poczuje w sobie serce promieni?ce
i moc ogromn? w sercu mu obudzi,
?e z snu ?lepoty pójdzie budzi? ludzi.

Sto s?o?c mi w sercu p?onie i b?yskawic
i tysi?c w sercu mem bije serc synów
bezdomnej ziemi, pe?nej ?ez i mg?awic,
gdzie, jak s?up, ognia ?wieci - Benjaminów,
gdzie kiedy? stan? z m?cicieli obliczem

ci, - których naród w?asny nazwa? niczeml!

Stefan Grolewski.

PI?SUDSKI.

Jako znicz wielki i jako pochodnie
b?dzie po czasy d?ugich wieków p?on??
nazwisko Jego, ?e ratowa? godnie,

byt Polski wskrzesi? i nie da? zaton??
w potopie wroga. A ?e dzi? si? wznosi

i zmartwychwstaje bólami sterana

Ojczyzna ojców, ?e si? woln? g?osi
- to Jego plon,
to Jego siew!

By? siewc? dobrym, gdy jeszcze ?rzed laty
sia? mi?o?? Polski w serca m?odociane .

... 1 wzszed? z zasiewu dzisiaj plon bogaty.

Powsta?y hufce, które goj? ran?

Tobie - Ojczyzno,
by wraz z nasz? blizn?,

zagoi? krzywdy krzywd.

El?bieta Ciechanowska.

PI?SUDSKI.

Ws?uchaj si? w jego d?wi?k imienia:

Przesz?o?? i przysz?o?? wstaje z cienia

W?ród surm bojowych ech:
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To g?os. co na dno sumie? si?ga,
-

To jak ?o?nierskiej czci przysi?ga
A? po ostatni dech.

Wszystko co stworz? przysz?e dzieje,
A dzisiaj bladym ?witem tleje
W g??binach polskich dusz -

Wszystko co z dawnych zórz nie zgas?o

Gdy brzmi to imi? - Imi? - Has?o

Na "baczno??!" stoi ju?.
W maju 1917 r.

?wiek.

PI?SUDSKI.

Powaga, smutek nawet, bije z jego twarzy,
Pod brwiami krzaczastemi pos?pny si? ?arzy

P?omyk. Takim jest zawsze: czy w pa?acu ciszy,
Czy te?, gdy okrzyk t?umów na cze?? swoj? s?yszy.

Pielgrzymuje po Polsce
..

Niedawno w Krakowie

Cze?? mu sk?adali kmiecie, mieszcza?stwo, panowie,
Wcze?niej - Wilno, ostatnio Pozna?, gród piastowy.
Wita?y go u siebie serdecznemi s?owy.

A chocia?, gdzie si? zjawi, okrzyk t?umów p?ynie:
"A witaj-?e nam, witaj, mi?y hospodynie! ...

"

W Warszawie, czy Poznaniu, Krakowie, czy Wilnie,
On, pos?pny, w g?szcz t?umów wpatruje si? pilnie.

Czego tam szuka? Mo?e okiem skrz?triem bada,

Czy ?yje wci?? w narodzie niezgoda i zwada?

Dopiero, kiedy znikn? wichrzenia i wa?ni,
U?miechu promie? z?oty twarz jego rozja?ni.

Kazimierz Biela?ski.

PI?SUDSKI.

Byliby?my tak stali bezw?adni,
Jako s?upy przydro?nych kamieni,
Wichrom zdani, beznadziejni, ?adni,
Losu gromem ?lepym przera?eni,

A dzi?, jak lwy jeste?cie walcz?ce
O swej ziemi granice i gniazda,
Nie lito?ci od ?wiata ?ebrz?ce -

Duszy w?asnej przy?wieca wam gwiazda!
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Duszy w?asnej prowadz? was moce

Do rozwi?za? tajemnych przeznacze? _

W, waszej broni ten p?omie? migoce,
Co przez kiry przebija zrozpacze?.

Zbrojne wol? stalowe zast?py
Wwiod? naród nasz w dziejowe widnie,
?e jest inna w ?wit droga, li t?py,
Lub tchórz ma?y móg? blu?ni? bezwstydnie.

Straszydle, w styczniu 1920 r.

Stefan Wierzy?ski.

NA STRAZY ...

N a czo?owej odleg?ej wedecie,
zapatrzony w mgie? lotne szarzyzny,
nasz Komendant, wsparty na lawecie,

my?li, duma o szcz??ciu Ojczyzny.
Wzrok utopi? w mgie? szare opary,

zmarszczy? czo?o, brwi ?ci?gn?? nad okiem ...

Duma... my?li Komendant nasz szary,
duma o czem? powa?nem, g??bokiem.

Czarne my?li opad?y na dusz?,
czarne my?li, ponure jak kruki,
i w potworn? zaduma? - snów g?usz?,
wiod? serce i szarpi? na sztuki.

Jutro ... Jutro przed nimi niepewne,
znane dobrze tak, krwawe ju? zg?oski ...

A wi?c ... w Jutro!. .. P?yn? piosnki rzewne,

piosnki znane, ?o?nierskie, bez troski.

P?yn? piosnki, co w twardej ?o?nierce.

ca?? dusz? wygwarz? rycersk?:
rado??... smutek... zw?tpienia... a w serce

tchn? i si?? i moc bohatersk?.

P?yn? piosnek ?o?nierskich poszumy,

p?yn? poto, by zgin?? na ?wiecie ...

A Komendant nasz snuje swe dumy,
smutno wsparty na ci??kiej lawecie.

I Komendant co? tworzy. co? marzy,

zapatrzony w mgie? lotne szarzyzny ...

Stoi cicho na ch?opców swych stra?y,
stoi cicho na stra?y Ojczyzny.

1920 r.
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Wanda Kr?y?anowska.

SZCZYT.

J. Pi?sudskiemu,

wyszed?e? a? na szczyt,
na ten najwy?szy, polski szczyt wy?niony.
gdzie or?y tylko i gwiezdne korony,
i stoisz tam jak z dawnych wieków mit.

M?cze?skie. krwawe, ciemne sploty dróg
w mg?ach si? gubi?y bez kresu bez ja?ni,
szed?e? sam jeden ... jak rycerz ów z ba?ni,

widz?cy w borach dzikich z?oty próg.
Daremnie idzie ... walczy ... wo?a? t?um,

przepadnie, jako przepad?y tysi?ce,
w przepa?ci runie, nim za?wita s?o?ce,
to s?o?ce-mira? z narodowych dum.

Wyszed?e? pierwszy ... jeden ... w ja??, na ?wit,
na polski ?wi?ty ?wit, ?niony od wieka.

W yszed?e? pielgrzym strudzony zdaleka,
i ca?ej Polski niesiesz w sobie mit.

Or?y witaj? ci? szumem swych piór
i ca?e niebo w blaskach si? rozpala,
chwa?a ci, chwa?a, przychodzisz tak zda?a,
a z tob? krwawych bohaterów chór.

Na najwy?szej wy?ynie stoisz sam,

w dole za tob? krwawy, ciemny trud,
Oto wst?pi?e? w polski, ?wi?ty chram,

zdoby?e? szczyt, najwy?szy ludzki cud!

Józefa Fiillerówna.

WÓDZ POLSKI.

Nieraz nad Polsk? krain?
Czarne chmury p?yn?,
Gdy z jasnych nieba roztoczy,
Zjawia si? rycerz wielbiony
I ?cina chytry ?eb smoczy,
Co godzi? w naród ?ci?niony.
Taki rycerz z ?aski Bo?ej,
W Polsce znowu s?ynie.
?aden wróg Jego nie zmo?e

A próbuj?c -

ginie.
Któ? to mi zaprzeczy? zdo?a,
?e z rozkazu Boga,
W celu pokonania wroga

-

Duch jednego najwi?kszego,
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W dawnej Polsce wielbionego,
Kr???c w gwia?dzistej dro?ynie
W Marsza?ku obra? siedzib?
I chlub? dzi? w Polsce s?ynie.
Ze "z?otych czasów" "Duch z?oty",
Przez Naród Polski wielbiony,
Sw? wielk? si??, pot?g?,
W Pi?sudskim zosta? wcielony.
Cze?? Wodzu nieoceniony,
Godzien Królewskiej korony.
W Tobie, jak jasna krynica,
Pot?ga Polski przy?wieca.

Kraków, 19. VI. 1929 r.

Józefa Fiillerówna.

MI?Y GO??.

Hej, dro?yn? gór tatrza?skich,
P?dzi konik bia?y.
N a nim rycerz srebrzysty,
Sieje blaski chwa?y.
- Có? to, stary, czy m?ody?
Pytaj? si? ludzie.
- Ani stary, ani m?ody,
Ale pe?en jest swobody.
Taki si? nie strudzi.

Bo to wiecie, gazdo mi?y
To? Ten, co Go tu zwabi?y
Tatry nase - Hej?e, chmara

B?dzie tu ludzi lecia?a.

"Patrzcie! jako prosto siedzi,

J ak sosna na skale.

W?s podkr?ca do gawiedzi,
Co tu postawali.
I ?miej?cy na nich patrzy,
O zdrowie f>i? pyta.
A ta gawied? stumania?a,
Od podziwu zaniemia?a,

Jeszcze Go nie wita!

Toze gapiu, wisty, kto to?

Jasny rycerz Pi?sudski".

J ak to gawied? s?ychn??a,
Od rado?ci krzykn??a
A ja: "cichaj! ho?oto!

Wo?am: wis ze ju? kto to?

Jaze ska?a zadrza?a,
Gawied? krzycze? przesta?a
Pan Pi?sudski! z Warszawy!
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?piewu trzeba, nie wrzawy".
Jaze ?mich mi? ucapi?,
J ak ten, co tu si gapi?,
Po swe skrzypki lecieli,
N a rowach przekopyrtn?li,
Lec? w chaty wie?? g?osi?:
Hejze, sto?y wynosi?!
Baby! plaoki rychtowa?,
Pi?knie Go?cia cz?stowa?!

Hejze dziewki jasnow?ose,
U zdroju z dzbankami,
Nie zwa?ajcie, ?e?cie bose

Spieszcie si? z kwiatami!!!

?ywo po b?awaty w zbo?u,

Lec? Góraleczki -

A Górale szybko stroj?,
Lipowe skrzypeczki.
Wnet, jak fala u wód brzegi,
Piersi? sw? uderzy -

Dziarska m?odzie? zadyszana,
Do Rycerza bie?y.
I migaj? kapelusze -

Starych Gazdów nisko,
Co pokornie zapraszaj?,
Rycerza w kolisko.
W szyscy w jeden g?os wo?aj?
Wiwat! niechaj ?yje!
Pan Pi?sudski - Zbawca Polski

Ten, co wrogów bije.
Rycerz' przodem idzie ?wawo,

Dziatw? otoczony.
Nad Nim s?o?ce, przed Nim kwiaty -

Ptasz?t, ludzi, ?piew bogaty,
Leci przez zagony.

Bezimienny.

MARSZA?EK.

Jeszcze Polska nie zgin??a, nikt Jej nie okroi,
Król Boles?aw Chrobry, ?mia?y, w poz?ocistej zbroi,
Oto narodowe has?o, co, cho? byli Piasty,
Przecie? obaj po??czyli nas z ruskiemi miast y!

Marsz, marsz, Narodzie,
?wiat?o nie?? na Wschodzie,
Tam twoje zadania,
Tam twoje zadania,
Od dziejów zarania!
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R?k? Wielkiego Kazimierza wsparta Ru? Czerwona,
Reszt? z Litw? ??czy z nami r?ka Jagiellona;
Có? nam dzisiaj powiadaj? o Polsce piastowskiej?
Nasza Polska mia?a zawsze ten sam rozkaz Boski:

"Marsz, marsz, Narodzie, i t. d.

Na Ru?, Litw?, szli Polacy za Napoleona,
Z Litw?, Rusi? pad?a Polska, w powstaniach skrwawiona,
Czy? si? dzisiaj mamy wyrzec swych rodzonych braci?

Orze?, Pogo? i Archanio? wraz zyska, lub straci!

"Marsz, marsz, Narodzie, i t. d.

Ju? \Varszawa, Wilno, Kijów, stare trzy stolice,

B?yszcz? w ciemnej chmurze wojny, jak trzy b?yskawice,
Ju? potomstwo Katarzyny ogarn??a trwoga,

Czy, jak gromy, nie uderz? w ?elazn? pier? wroga!

"Marsz, marsz, Narodzie, i t. d.

Któ? szed? pierwszy w wojn? ludów: "?o?nierz Pi?sudskiego"!
Któ? z Warszawy wygna? wroga: "Tak?e wojsko Jego"!
On odzyska? stare Wilno, On stan?? w Kijowie.
Na te czyny z mogi? przodków wsz?dzie g?os odpowie:

"Marsz, marsz, Narodzie, i t. d.

Starym narodowym szlakiem g?osy a? do Niego,
Poprzez stepy Ukrainy z mogi? przodków bieg?:
"Ty? zrozumia?, Naczelniku, ?e nadchodzi pora,

Któr? sam i przez poetów wró?y? Wernyhora"!

"Marsz, marsz, Narodzie, i t. d.

Hej, ju? sztandar rozwini?ty, sztandar Pi?sudskiego,

Pierwszego Marsza?ka Pa?stwa, zmartwychpowsta?ego,
"Armja, uczciwo?? i zgoda", b?yszczy na sztandarze,

Z którym Polska przezwyci??y wszystkie moce wra?e!

"Marsz, marsz, Narodzie, i t. d.

Ogo?czyk.
PI?SUDSKI.

Gdyby? Wodzu by? Synem Gallijskiego rodu

ja?nia?by? od wawrzynów wielko?ci i chwa?y,
z podzi?k?by przed Tob? g?owy si? schyla?y

by?by? chlub? i dum? ca?ego Narodu.

6Pie?? o Józefie Pilsudsklm



Dla wielkich zas?ug Twoich... licznego powodu
wdzi?czne Galle pomniki Tobie by stawia?y!
Dzieci pod Twoje stopy ... kwiaty by rzuca?y! ...

Stan??by? w panteonie sto?ecznego grodu.

Lecz ?e danem Ci by?o zrodzi? si? Polakiem ?

dzielisz los ?ólkiewskiego... co leg? pod Cecor?,
bo jak On - Ty walczy?e? pod warcho?ów znakiem!-

Przywalono Ci? oszczerstw i pos?dze? zmor? .. •

po stu latach dopiero ... s?d wyda historja-
i pami?? Tw? otoczy... zas?u?ona glorja.

d. 24. X. 25 r.

J. Czechowics,

PI?SUDSKI.

I

Na brwiach - nag?ych jak ciosy
- le?na milczy g?usza,

W czole jasnowysokiem sen - mo?e o berle ...

Twarz si? ?wieci zapa?em ... a wargi - jak susza

Tchn?ca ?aru powiewem... a w oczach, jak w perle ...

Poza nim sad kwitn?cy i ule w szeregu,

Za sadem - ?an wysoki i srebrne jezioro.
S?odk?, polsk? melodj? od brzegu do brzegu
Nuc? fale piaszczystym kolejowym torom.

Chyba wie?ce powi?d?y, Nike ulecia?a,
A wichura wiosenna z s?o?ca i zapachu
Orlich marze? majaki i zwidy porwa?a,
By je utuli? w grobie z bursztynu i piachu.
Czy ty niemoc mu dajesz umajona Litwo? ...

'zy zas?ucha? si? w serce z?otej pie?ni pszczelej? ...

On milczy -

on u?miecha si? tak, jak przed bitw?
Bo d?o? tward? mu ch?odzi klinga karabeli.

II.

Noc ka?da wyp?akuje ci ?a?obne marsze

I ka?da ci? okrywa ostatnim ca?unem.

Ku ?mierci droga twoja. Splamiono twe tarcze,
A na uczcie przedzgonnej pojono pio?unem.
Kiedy zaje?d?asz w miasto, lud twój chyli g?owy,
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J akhy chcia? trysn?? wielkiem nad Dol? szlochaniem,
?e wczoraj zgas?y gwiazdy twoje, orle p?owy
I nikt ci? ju? nie kocha ?o?nierskiem kochaniem.

Patrzysz. Zm?czone oczy smuc? si? bezkr??nie
N ad samochodu pud?em, l?ni?cem, jak lakierki.

I czekasz - zali glorja nad tob? nie wskrze?nie.
Koronowanie cichej twojej poniewierki ...

Pusta noc. Drzewa miejskie, jak sztandar ?opoc?.
Wiatr zagada?, jak dawno pomarli ju? wodze.

I p?aczesz w smutnem sercu. I w dal jedziesz noc?
A bramy tryumfalne z czarnych t?cz na drodze ..•

Józef Aleksander Ga?uszka.

PI?SUDSKI.

Franek wybieg? z poci?gu, zarzuci? p?aszcz szary
na ramiona i mundur wyg?adzi? na sobie ?

wszed? ci??ko do bufetu, swe nied?wiedzie bary
ko?ysz?c nieporadnie Vi takt na strony obie.

N a d?ugich rapciach w?óczy? u?a?sk? szablic?,
ostrogami podzwania? rozmaszy?cie, srodze:

ka?dy ktokolwiek spojrza? w jego mroczne lice

umyka?, je?li stan?? mu przypadkiem w drodze.

Na front jedzie, wi?c pije - pije na otuch? ...

Wszystko mu jedno ... czapk? zasun?? w ty? g?owy ...

Przechyli? jeden kielich: siarczyst? siwuch?

wys?czy? do dna - kaza? znów kieliszek nowy ...

Wypi?, lecz w butnej g?owy mocnem przechyleniu
zobaczy? wprost na ?cianie portret Naczelnika:

czo?o, jakoby w chmury gradowej zacieniu

i wzrok, co pier? piorunem do serca przenika.

Franek czo?o os?pi?: patrzyli na siebie,

jak dwie moce - patrzyli oczyma mrocznemir

Wódz, co si? w chmurach or?em na skrzyd?ach kolebie

mo?e na zatracenie gdzie? w ?wiata pustyni ...

Wezwa? mnie On od roli, od dzieci, od ?ony
i on ch?op polski, twardo stoj?cy na ziemi.

Zawezwa? on na boje, na ?mier? miljony .•.

ale On Wódz ... Naczelnik - pono? wie, co czyni ...

*

6*



I widzia? Go raz drugi ... Gwiazdy migota?y:
rozgwie?dzi?o si? niebo nad pobojowiskiem ...

Franek ranny ?miertelnie le?a? we krwi ca?y
na jakiem? traw zawi?d?ych podes?aniu ?liskiem.

A ?mier? chodzi?a polem, chytra ladacznica,

otulaj?c swe gnaty wstr?tnym ?achem burym
szczerzy?a do ka?dego swe potworne lica,

tr?caj?c konaj?cych ?erdzistym kosturem.

I wtedy Franek widzia? twarz Wodza raz drugi ...

W jakiej? wielkiej zadumie, w os?pieniu srogiem
szed?, by duch jasny w ?wietle ksi??ycowej smugi
cichy, jakby rachunek zdaj?cy przed Bogiem ...

I te oczy podobne piorunowym zgrzytom

roztopi?y si? w cichym, ?agodnym lazurze

patrzy?y hen w bezmiary ku dalekim ?witom

w pustk? za pobojowiskiem, poprzez dwie ?zy du?e ...

?zy, których nigdy, nigdy nie widzieli ludzie,
bo Jemu ?ez nie wolno uroni? z pod powiek!
I?? Mu znaczone by?o w m?cze?stwie i trudzie

i zamilcze? o sercu, jak kamienny cz?owiek. ..

Franek, co go Wódz wezwa? w boje na zatrat?,
widzia? te ?zy, ?zy-gwiazdy, w nieb dr??ce pustyni ...

i wargi jego skrzep?e, ju? wpó? lodowate

szepta?y: On nasz Ojciec, pono? wie, co czyni ...

Witold Zecheruer,

PI?SUDSKI.

Sny Twe maj? pióra srebrnobia?e
wichr czerwieni, nad niemi si? z?yma!
jak kolumna ?ywych ca?opale?,
stoisz w przysz?o?? wpatrzony oczyma!
Kiedy w kotle dziejowych perspektyw,
wrza?a idej wulkanicznych wolno??

Twój nad Polsk? p?on?cy objektyw
wzywa? czynu pot?g? dostojn?!
Krew p?yn??a zatruta i ?niada

po zakr?tniach chwili krótkich spi??
Ty? Ojczy?nie sw? mi?o?? spowiada?-
19051
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Przysz?o?? ws?cza si? w nerw ka?dej z minut
w tera?niejszo?? obleka si? parn?-

Europ? wiew szeroki p?yn??,
przesycony Twoim p?aszczem szarym!
Gdy ?wiat zadr?a?, skurczy?y si? miasta,
wsi skr?ci?y si? w bomb p?dzie wartkim-

Ty? rok 1914

na swem sercu przypi?? jak kokardki!

Szary mundur - srebrny orze? bia?y
puste chwile p?yn?ce na wylot-
noce grozy

- i dni pe?ne chwa?y,
nad otwart? bez trumny mogi??!
Kul zawzi?to??, wi?zie? jad - i zawi?? rodaków,
da? Ci pozna? Twój los bez poranków-
Pozna? - Wilno - Warszawa - Lwów - Kraków -

Marsza?ku!

Lecz dzi? chwile znów ?wiec? jak Orion

Ty nad Polski kart? - triumfator -

sercem swojem nape?niasz historj?-
Ty - mi?o?ci Ojczyzny dyktator!
Karta dziejów powsta?a z martwych-
niech wci?? w krzykach si? t?umi margines
znów od morza szarego do Karpat
Ty przemawiasz sw? mow?! swym czynem!

Kazimierz Wierzy?ski.

PI?SUDSKI.

Gdy w pa?acu przed sob? staniecie oboje,
Ju? ty go nie uwiedziesz, ani go nie skusisz,
N a wszystkie dziwne gus?a i uroki twoje
Wyzgrzyta ci przez z?by swe uparte: musisz.

Niedawno w wypalonych, przydro?nych ogniskach
Popio?ów twoich szuka? i ?ladów pochodu,
Z gasn?cych warg, co cich?y na pobojowiskach,
Pods?ucha? ca?? prawd? twego rodowodu.

Nie sk?amiesz mu, nie ze??esz swej plotki papuziej.
A gdy ci spojrzy w oczy,

- przera? si? i przyznaj!
Watykan zamknie okna, odjad? Francuzi,

Europa si? za?mieje, on szepnie: ojczyzna ...

W ypu?? go, niech wyleci, niech p?aszczem powieje,
Niech porazi parad? tysi?ca swych szabel!

Pami?taj! W twoich dziejach on jeden si? dzieje,
Przepruwa czas i krzyczy z pod ziemi jak kabel.
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Podci?? mi slupy czarnych, bezczelnych szubienic

I historj? wyp?dzi? z kazamat na wiatry,

Heroiczny mój dramat odrzuci? swój wieniec,

Ju? pali si?! Ju? w ogniu stan??y teatry!

Ju? zerwali si? wszyscy, z po?udnia, z pó?nocy,
Do nowych stolic radjo przebija si? w górze!
Wracajcie emigranci! przyle?cie prorocy

Z cudzoziemskich cmentarzy b?ogos?awi? burz?!

Bo tu si? Bóg na Polskim Mazowszu rozp?ta,

Siedmiogrodzkie powietrze przywo?a Batory,
Ju? dzwoni? wszystkie miasta! Rozleg?y si? ?wi?ta!

Uciszcie si?! Niech z Litwy zaszumi? mu bory.

Oksza.

WÓDZ.

° Tobie Polska ?ni?a, ?e przyjdziesz. Wodzu wlady,
o Tobie pie?? t?sknoty w odwieczerz ?ka?y dzwony.
o Tobie kto? o zmierzchu s?a? wie?? w u?pione sady,
?e przyjdziesz w on dzie? cudu ?unami szczerwieniony,
noc? wstawali z mogi? jacy? rycerze sm?tni,
by s?ucha? czyli ko? Twój na b?oniach nie zat?tni.

Szumi? nad Tob?, Wodzu, Twe or?y chor?gwiane,
a wokó? Ciebie Polska w rumie?ców swoich zorzy,
stroi si? w kwiecie sadów i w wie?ce swe k?osiane,
i czeka, a? d?o? Twoja spichlerze Jej otworzy ...

A wokó? Ciebie Polska, ta która ju? nie zginie,
?piewa Ci pie?? weseln?: ,,0, witaj, hospodyniel" ...

Za ni? to nios?e? w darze ?mier? wrogom i -strach blady,
za ni? to z ran ?o?nierzy p?yn??a rzeka krwawa,
a i?e? sen nasz spe?ni?, Hetmanie lwiej brygady,
o. Wodzu, Tobie s?awa! ...
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DEDYKACJE
BURZYCIELOWI I TWÓRCY

K. Firlej-Biela?ska.

MUSISZ BY? •••

Musisz by? dla nas i S?dzia i M?ciciel,
Lekarz niemocy i martwych Wskrzesiciel.

Musisz by? gro?ny - dr?? przed Tob? wrogi
Musisz by? dobry - sercem jeste? drogi.
Musisz by? smutny

- bo? jest M?ki echem

I ?mia? si? musisz wielkich Zwyci?stw ?miechem.

I musi ??czy? Twojej duszy m?stwo

Pogard? kl?ski i wiar? w zwyci?stwo.
Sercami dzisiaj u?ciel? Ci drogi
A jutro - ciernie rzucaj? pod nogi.
?mudna Twa droga, bez korony Królu,

Ty, co? polskiego wcieleniem jest bólu.

Lecz masz miecz jasny, krwi zmy?y go zdroje,
Oto jest krzy? Twój, oto ber?o Twoje.
I wokó? g?owy wskrzeszesz szabl? jasn?
Girland? ?wiate?, które nie zagasn?,

Umi?owan? swoj? szabl? w?asn? ...

A je?li szabl? los w Twem r?ku skruszy? ...

Ty dob?d? ?wiat?a z g??bi w?asnej duszy.
Id? przed narodem, gorej?cy p?omie?,
Rozpal ognisko wielkich u?wiadomie?.

Aby na b??dny nie poszed? manowiec,

J ak t?um bezpa?ski, zab??kanych owiec.

We? duszy Ludu wpó? rozwity p?k
Do swych rycerskich, mocnych, dobrych r?k.

Aby wyros?a a? do samych gwiazd,

Ty j? wychowaj, jak ojciec i Piast.

Wszak my czekali Ciebie od stuleci.

Tego, co wielki ogie? nam roznieci,

Co rozlu?nione w?g?y ujmie w karb

I ponad wszystkie skarby dro?szy skarb:

My?my Ci dali - Dusze naszych dzieci.

191&-17 r.
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Boles?aw Zygm. Lubicz.

BURZYCIELOWI I TWÓRCY.1)

Cze?? Ci, ?e? ha?b? narodu burzy?!
Polsk? trza broni?! Któ? to powiedzia??
Kto? wyrzek? ongi -lecz Ty? powtórzy?,
?e mi?dzy nami jest rów i przedzia?!

Nie chcia?e? czapk? popa z Kronsztatu

gasi? wolnego ducha narodu,

ani cia? polskich da? smaga? batu,

ani serc poi? Zachodem Wschodu.

Ty? pozna? dawne, wieczne ró?nice,

Ty? zazna? m?k? turm i Sybiru.
Dlatego jasne obnosisz lice

od b?ot mazurskich po brzegi Styru.
Ty? wyrós? z gleby, gleby ojczystej,
co wiatr przeora? i miecze bod?y,
Krew Ci? sp?óka?a i idziesz czysty

drogami, które Twych przodków wiod?y.
Burzysz ha?bi?ce ze Wschodem mosty,

budujesz "przedzia?" ... Walczysz, wi?c ranisz ...

Za?wie? po?ary, Wodzu! Cel wznios?y
przy?wieca ?unom, gdy Ty hetmanisz!

Twa pier? spi?owa krwi? wiecznie broczy,
Ty? pozna? k?amn? s?odycz Zachodu,

dlatego teraz Twe rysie oczy
tak czujnie patrz? w nurty Stochodu!

Kto? wyrzek? ust y: "jest rów i przedzia?!"
Kto? wyrzek? dawniej: "gród - szubienica!"

Ty? szcz?kiem miecza nam to powiedzia?.
Zaduma wieków krasi Ci lica.

Kto? rzek? to dawniej ... lecz Ty? powtórzy?,
co jest sumieniem w Polsce pokole?.
Wodzu! Ty? Twórc?! Ty? jest by? burzy?,
co zwie si? "Polsza" i. zwie si? "Polen"!

Stefanja Tsuar?uma,

JEDEN JEST TYLKO.

Jeden jest tylko duch, co wn?trzn? si??
Tysi?ce m?odych serc zapali? braci,
Którego s?owo o dusze wali?o

J ak onych starych hetma?skich postaci

•

1

ZW!otki 3, 4, 5, 6 i 8 niniejszego wiersza by?y og?oszone oddzielnie p. t. ,Józefowi
Pi?sudskiemu" w wyd. "Do czynu" -lipiec-sierpie? 1916 r. i w Naprzodzie"-
15 pa?dziernika 1918 r.

"
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G?os, co porywa nieprzepart? si??-
Za krwi strumienie zwyci?stwem zap?aci
J eden jest tylko, imienia nie wspomn?
Na ustach naszych ci?gle trwa przytomne.

Jeden jest tylko wódz, co nie dla chwa?y
A z woli ducha miecz uchwyci? w d?onie.

Orl?ta jeno go same s?ucha?y,
Gdy rzek?: Rozwi??? narodowi d?onie.

I szli wykuwa? ofiar? byt trwa?y
Bez obrachunku w straszne ?mierci tonie ...

A tak ich lica wszystkim nam przytomne,
Cho? niczyjego imienia nie wspomn?.

Bo on nie wtedy kocha? Polski imi?,
Gdy si? z??czy?y z ni? pot?gi ?wiata

A kry? si? musia? z mi?o?ci? pod ziemi?,
Gdzie r?ka d?ugo w ciemno?ci ko?ata,
A nad ni?, g??bie ?ledz?cy, wzrok kata.

Za tak? walk? jeno wzgardy brzemi?
Od tych, co czyny chwal? wiekopomne
Dzi? - ?e ich pró?no imienia nie wspomn?.

Bo nie tam g?osi? swoje has?a ?wi?te,

K?dy si? nawet laur za s?owa zbiera

Lecz dla zjadaczy chleba niepoj?te
Wyrazy -

czyny, za nie cz?ek umiera

Z mi?o?ci jednej najwy?szej pocz?te,
Co jak przelana krew za wolno?? szczera

W wierno?ci, w trwaniu stalowem niez?omne.

Wszyscy je znamy, ?e nawet nie wspomn?.

Wi?c jeden tylko jest i jeden zdolny
N aród za sob? poci?gn?? do czynu-

Bo k?dy stanie, jest, by?, b?dzie wolny
Ani dla blasku szed?, nie dla wawrzynu,

Wodza mu zbroj? ku? namys? powolny,
M?ka, g?os z grobu wo?aj?cy: synu;

Dni dawne, chwa?? or??a ogromne

Jeden jest-
J ego imienia nie wspomn?.

Roman Krecsmar,

NA WARCIE.

Pie?? powsta?cza Ci by?a pacierzem,
?ni?y Ci si? za wrogiem gonitwy:
... "B?dziesz, ch?opcze, ?o?nierzem! ?o?nierzem!

M?ode ?ycie po?o?ysz w?ród bitwy-
Oto ody pr??? skrzyd?a do lotów:

S?o?ce b?y?nie
- b?d? gotów, b?d? gotów! ...

"
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O, dlaczego zwodzi?y?cie, mary,

Snów dzieci?cych czarowne widziad?a!

Dzie? ze ?witów obudzi? si? szary,

Zmora l?ku woko?o osiad?a:

?adne serce jak dzwon nie uderza

Niema piersi na miar? rycerza.
- Wi?c có? matek znaczy?y zakl?cia?
Gdzie? jest ojców szacowna pu?cizna?
Gdzie? jest owa Ojczyzna, Ojczyzna,
Ogl?dana oczyma dzieci?cia!
•.. J eno echo - nie?mia?e, tu?acze

Na mogi?ach r?ce ?amie i p?acze .••

I przypad?e? do cia?a narodu,
I szuka?e?, czy bije w niem serce:

Odnalaz?e? - w iskierce, w iskierce

Ten sam ogie?, co Ci? trawi? odm?odu,
I poczu?e?, ?e niedo?? wys?ucha?,
Jeno trzeba iskr? w po?ar rozdmucha?!

Trzeba si?gn?? do j?dra, do gruntu,
Do podziemi i ciemnic narodu:

K?dy wargi dr?? sine od g?odu,
Tam i oczy iskrami tl? buntu-

Gdzie na progu stoi gwa?t i nieszcz??cie,
Tam do walki zaciskaj? si? pi??cie .

... Poszed? rycerz w ciemnice, w zau?ki,
Twarde d?onie od twardej bra? pracy ...

- Wstan? jeszcze junacy! junacy!
Jeszcze nasze obudz? si? pu?ki!
Kiedy?, kiedy? spiskowe sztylety
Pójd? w s?o?cu na sztorc --...: na bagnety!

Kiedy?... kiedy?... Po Tobie, po Tobie ...

Bo do Twoich zapatrzonych ?renic

Zagl?da?y szkielety szubienic

I naj dro?sze Ci twarze w ?a?obie,
I po nocach m?cze?skich si? ?ni?a

Tam - na stokach - bezimienna mogi?a ...

Hej! i nigdy? nie przy?ni?a si? s?awa?

Hej - i nigdy? nie szepn??y sny-wró?ki,
?e dla Ciebie, Komendancie, bu?awa!

Naczelniku - pu?cizna Ko?ciuszki!

?e Tw? ziemi?, niby has?o olbrzymie,
Dzwonem, dzwonem Twe poniesie si? imi?!

Nie marzy?e?? ...

To czary! to czary!
Twoje kroki ?ród zamkowych kolumien ...

K?oni? g?owy nasze szumne sztandary-
W Ciebie patrz? owi wielcy -

tam, z trumien;
Twoje s?owo bierze w siebie i chowa-

Ju? na wieczno?? - ech legenda zamkowa ...
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Czy marzy?e?? - Nie! cichy cz?owieku!

Hej - i teraz wszystko Tobie zakry?a
Ta ogromna rozsadzona mogi?a,
To olbrzymie zmartwychwstanie po wieku.

By? Jej panem? - O nie! Nazbyt dlugo
By?e? pierwszym, najwierniejszym Jej - s?ug?!

- Wi?c nie w wst?g generalskich purpurze,
Nie w insygnjach z?otych dygnitarzy,
Jeno? w szarym, ?o?nierskim mundurze

Stan?? przy Niej, Komendancie, na stra?y:
Tak, jak zawsze: wytrwale, uparcie,
Po ?o?niersku-

na warcie! na warcie!

1919 r.

Maryla Czerkawska.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU W HO?DZIE.

O sen o szpadzie, o sen o pot?dze,
Przemoc naj ci??szych, niespe?nionych win ..•

I powsta? twardo w podziemiach wykuty
Czyn.
Przysi?g na sercach rze?bione wersety,

Piecz?ci? krzywdy otoczone w kr?g ...

Hej! zedr? piecz?? b?yszcz?ce bagnety,
Spe?ni? przysi?gi ci?cia m?odych r?k.
Na polskiej ziemi starej, wiecznej ksi?dze,
Zatarte s?owa znów odczyta? syn

I poszedl cichy bez pychy i buty
Na czyn.

Pisz? si? dzieje, sypi? si? kurhany,
P?on? domostwa, padaj? namioty,
Lecz krwi? si? lecz? niezgojone rany,

Lecz krwi? si? poj? drapie?ne t?sknoty ...

A pod dotkni?ciem Twej hetma?skiej laski

Chwila dziejowa i?ci si? i stawa,

l ró?owiej? Krzywop?otów piaski,
A stra? przy grobach znowu czyni S?awa.

Wolno??, hej, Wolno??!

Dr?y bór od granatów,
Kule w pnie wal? t?po jak siekiera

Kto? zgin?? -

o, ?mier? jak ?a?obny tkacz

Owija zimne cia?o bohatera ...

O, j?k ...

- Kto? wolno idzie do za?wiatów ..•
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- - Nie s?uchaj, Wodzu!

(Gdzie? roz?ka? si? p?acz).

Nie s?uchaj, Wodzu!

(Daleko, daleko

Jakie? matczyne biedne, stare r?ce

G?adz? mi?ciuchne w?osy pachol?ce
G?adz? w marzeniu, lecz ju? pod powiek?
?zy si? zebra?y, ?ród?o, co uderzy

. Gor?c? fal? na grób jeszcze ?wie?y).

- - Nie s?uchaj, Wodzu!

(Tam kto? taki kona,
Co ukochanej sam rozplót? ramiona,

By j?k jej wzroku nie m?ci? mu w drogach
?o?nierskiej s?u?by-
W u?a?skich ostrogach
Mia? kit? w?osów jasnych jako len ... )

- - Nie s?uchaj, Wodzu! - to jest blady sen

W cieniu niewie?cich przyczajony szat,

To szept, co cicho do stóp Polski pad?
I skona? w blasku Jej chwa?y!

0, bór si? zatrz?s?, armaty zagra?y,
Granaty bij?, a przysi?g wersety
Pisz? sciemnia?e ju? od krwi bagnety ...

W tej ksi?dze, która dni chwa?y pami?ta,
Staj? Twe or?y i Twoje orl?ta,
Wodzu!

- - Ziemia dr?y,
Serca moc? zapa?u obj?te:
Gdzie? s?ycha? p?acz? gdzie? p?yn? ?zy?
Kto? ginie w ogniu, w dymie?
S?ycha?? - Nie. Wszystko zag?usza imi?
Wielkie, ?wi?te ...

I jedna trwa tylko przemoc win,
I jeden jest tylko czyn:
POLSKA!

Rena M aryth.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU.

I.

Czy? wiedzia? o tem, Wodzu, co? wo?a? do czynu,
?e naród, co mu p?ta ju? w karki si? w?ar?y,
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Naród, w którym moc czynu i wola zamar?y,
Nie us?ucha wezwania? Miast wie?cem wawrzynu

Otoczy? Twoj? g?ow?, naród za Twe m?stwo,
Za czyn mocny, pot??ny, za Twoje ofiary,
Za po?wi?cenie Twoje bez granic, bez miary,
Na Twoje dumne czo?o rzuci swe przekle?stwo?

Czy? wiedzia? o tem, Wodzu, ?e przez wiek niewoli

N aród utraci? ducha i u?pi? go w sobie,
Nie uwierzy rycerzom, nie uwierzy Tobie,
Bo przywyk? do swych kajdan, do niewolnej doli?

Czy? wiedzia?, ?e ten naród sercem ukochany,
Ten naród, co mia? serca i dzieje przeczyste,

Dzisiaj nie kocha ?anów, co mu s? ojczyste,
J swoich bohaterów sprzeda za liczmany?

Czy? wiedzia? o tern, Wodzu, czy? Ty wiedzia? mo?e,
?e naród ju? zapomnia? ludzkiej doli wolnej,
?e do czynu i ofiar ju? dzisiaj niezdolny ,

Nie chce zórz wolnych, w wolne nie wierzy ju? zorze?

II.

Naczelniku! Ciebie d?ugo czekali - nie ludzie,
Bo ludzie ju? nawykli do jarzma, co gniecie,
Lecz czeka?a Ci? ziemia naj cudniej sza w ?wiecie

J ?any, co ?ni? cicho o wolno?ci cudzie.

Czy Ty wiesz, ?e czeka?o Ciebie ?anów morze,

Co szumi z?otym k?osem o wschodz?cej zorzy,

Drzewa Ciebie czeka?y w ka?dym polskim borze,

Ciebie, co g?osisz wolno??, pos?anniku Bo?y.
Czeka?y Ciebie pola i czarne zagony,

Czeka?y Ciebie kwiaty, co na ??kach kwitn?,

Kraj ca?y; ?zami ludzkiej krzywdy przepojony,
Wis?y przeci?ty wst?g? srebrzysto-b??kitn?.

J czeka?y Ci? grody dawnych bojowników,
Czeka?y, by? dokona? pocz?tego trudu,

By? w bój ruszy? na czele swoich zbrojnych szyków ...

Tylko Ci? nie czeka?y serca Twego ludu! ...

Boles?aw Zygm. Lubics.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU.

Ty rozkaz da?e? mi, bym szed? za p?ugiem
i ora? puste, bezbrze?ne równiny

-

.

bym w krótkiem ?yciu l?ni? ?witaniem d?ugiem
i ?mier? sw? spotka?, omy t z wszelkiej 'winy.
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Wzi??e? me my?li wszystkie, aby wieniec

z nich sple?? Tw? r?k? wszechwiedz?c? mistrza,
nie ?ak przed Tob? stan??, lecz szaleniec,
w którego duszy dzwoni pie?? naj czystsza.

Wzi??e? m? wo1? w Twe spi?owe kleszcze

i id? odt?d, aby Ci? zwiastowa?

i wo?am: do?wiadcz, Wodzu, do?wiadcz jeszcze,
bym si? nauczy? nad bólem panowa?.

Bym si? senno?ci wyzby? oci??a?ej
i or?om sprosta? w ich wysokim locie,
i duchem j?drny, cia?em ogorza?y,
"je?li tak trzeba" ... stan?? na Golgocie.

Twardy Twój rozkaz: p?on?? nam w po?arze.
Wodzu! i walczy?, jako walcz? m??e!
Serce radosne rzucam Ci dzi? w darze,
bo wiem, ?e zgin?, lecz, gin?c, zwyci???.

Boles?aw Zygm. Lubicz.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU.

Z?om granitu rozbito na piarg
i nie by?o napoju dla warg,
czarne kwiaty wzrasta?y na roli,
dusze ludzkie niesiono na targ.
Wczoraj - by?o wichur? ?ez, skarg.
by?o pasmem zbójeckiej niewoli!

Dzi? - krwi zam?t i ócz wysch?y zdrój,
rana w piersi, ?wiadomo?? ?mi, boli!

Krwawe kwiaty wzrastaj? na roli,
ca?? ziemi? ogarn?? ju? bój - - - -

Grom uderzy? - roztrzaska? granity,
w glin? zmieni? i piasek i piarg,
st?umi? w piersi zawi?zki ?ez, skarg,
krwi? i ?mierci? znów karmi? si? ?wity ...

Jutro!. .. Wierz? w to jutro niez?omne,
które wstanie z zam?tu ogromne,
które luny przywróci snów roli,
krwi ofiarnej wysi?kiem i woli,
które Naród wywiedzie z mg?awicy,
tn?c bagnetem prz?dziwo mg?y szarej,
Wówczas ?o?nierz, ?zy s?cz?c z ?renicy,
do stóp Wodza pochyli sztandary.
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Janina Stanis?awska- Kilianowa.

PI?SUDSKIEMU.

I.

Zanim obj??e? s?aw?
rozkazem dyktatora,
strach budzi? nas po nocy,
serce' d?a?a zmora.

Jakowe? pod?e ?miechy
narodu piersi ?ar?y,
jakowe? stare rany

, nao?cie? si? otwar?y ...

... Zanim obj??e? s?aw?
rozkazem dyktatora,
Ojczyzna by?a biedna,

bezdomna, z?a i chora.

Sny nasze o pot?dze
marnia?y w s?ów szermierce,
a? przysz?o Twoje wielkie,
?o?nierskie, dobre serce!

Zanim obj??e? s?aw?
rozkazem dyktatora,
o imi? nasze ko?ci

rzuci?a wrogów sfora!

Cierpieniem naszem szasta?

kto jeno chcia? -

po ?wiecie

I s?owa si? s?ysza?o
co drugie i co trzecie:

... J akoby zcich?y pióra
na skrzyd?ach polskiej jazdy!
... jakby nasz Czyn zagin??,
jakby pogas?y gwiazdy,
jakby ja?owa ziemia

p?odzi?a same kar?y t

- i jakby has?a nasze

gdzie? z n?dzy nam pomar?y! ...

Jakby katorgi pami??
tak jad?a serca strachem,
?e nam ju? nawet s?odko

kona? pod cudzym dachem ...

I - pocó?!? Wielki Bo?e,
o wolno?? r?ce krwawi??

Hetmani le?? w grobie -

a Bóg nas nie chce zbawi?.

II.

Wtedy obelgom przecz?c,
- lecz obelg szczuty psami,
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po zakrwawionych polach
chadza?e? z ch?opi?tami.

?o?nierza sobie wiod?e?

od ?mierci i od rany,
- a w d?oni rós? buzdygan
hetma?ski, zapomniany ...

Spojrza? szyderczy Zachód

w zdumione oczy Wschodu:

- Patrzcie! o wolno?? walczy

wielkiego Wódz narodu!

III.

Dalekie pola nasze,

szeroka Polska ?wi?ta,
lecz pola spami?taj?
i Polska to spami?ta.

N ad g?ow? Twoj? sp?onie
w historji s?owo jedno, -

(czy zga?nie wtedy s?o?ce,

czy gwiazdy wtedy zbledn??)
Nad g?ow? Twoj? sp?onie
s?owo, jak u?miech bratni:

oto w zdobycznej Polsce

Wódz pierwszy i ostatni!

Oto w zdobycznej Polsce!

(Och, Wodzu, krwi? i ?zami ...

Sto lat za nami n?dzy,
sto drugich lat przed nami ... )

Lecz dzi? niech zcze?nie zmora!

Kto? dobry, kto? rozumny
-

rozkazem dyktatora
odwali? wieko trumny,

a potem miecz odpasa?,
?o?nierskie rzuci? le?e ...

- - Przebóg! -

ju? w?tpisz, Polsko?

... A jednak On ci? strze?e! ...

Olga Zarzycka.

JÓZEFOWI ·PI?SUDSKIEMU.
f

•.

W noc szepc? o Nim za?omy wi?zienia,
K?ty cytadel, pruskie pawilony:
To ten, co pierwszy obali? kordony,
Co rzuci? w Naród has?o zjednoczenia,
Co si? nie ul?k? dziejowych probierzy
I pocz?? w?asnych nam tworzy? ?o?nierzy!
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Ty znasz Go, ziemio! Bo? nie srebrne dzwony
Wie?ci?y Polsk? licznemi fanfary,
Lecz karabiny i mundury szare

I ?any Twoje m??n? krwi? zbroczone

Wiedz? Twe groby: ?o?nierskie mogi?y
I b?d? wiecznie t? prawd? ?wiadczy?y.

Ty znasz Go, Polsko! Bo? ci o nim powie
?o?nierz, co krwawo broni Twoich granic,
Samotny "b?dzie gada? o tern szaniec

I tyle bitew, tylu czynów mrowie

I wiew wci?? bije w pot?g? zakuty
Od Pi?sudskiego wo?y?skiej reduty.

Narodzie! znasz Go! On cisn?? Ci w oczy
Nie s?owa pi?kne, ale ?ywe czyny,
W d?o? or?? da? Ci, puklerz Twój jedyny
I drog? wskaza? po?ród g?stej mroczy!
Przed forum ?wiata rzuci? Twoje imi?,
Tw? niemoc leczy? w prochu, krwi i dymie!

I dzi? i wczoraj, i dzi? i przed laty,
I w czas pokoju i w wojny po?odze
Wsz?dzie Twe imi? kre?li na swej drodze!

Polsko! a jak?? Ty Mu dasz zap?at??
Czy wieniec lauru, z?otem przetykany,
Czyli purpur? i wielbie? peany?

Nie pragnie tego! Polsko! To nie starczy!
Daj Mu za puklerz -

synów Twych miljony,
A miasto wie?ca, d?onie zjednoczone
I swoj? wiar? daj Mu zamiast tarczy

-

A swoj? mi?o?? miast laury z?ociste!

Daj Mu swe serce gor?ce i czyste!

Stefanja Tatarów na.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU.

Dzi?ki Ci Wodzu! Te trzy proste s?owa

Powiedz? wszystko, co dzi? naród czuje -

A b?yszcze? b?dzie w nich krew purpurowa

M?odych, wybranych i ?za kryszta?owa
Dzieci, w nich dumny wiew, co chmury pruje,

Oddaj?cego okrzyk: nie ?a?uj?!
I wszystko, wszystko w tych s?owach si? zmie?ci

Z nadziei naszych, s?awy i bole?ci -

?e? tak wysoko postawi? sztandary,

K?dy nie si?ga ?renica najmity,
A taki? pe?en by? w zwyci?stwo wiary,
Jak duch, co patrzy? sam na s?o?ca ?wity.

7
Pie?? o Józefie Pilsudskim
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I wie, ?e to ju? ostatnie puhary
Krwawe - wsi?kaj? w g??b na plon obfity,
I ?e? sztandaru nie spu?ci? ni chwili.

Dzi?ki Ci, Wodzu!

?e" na sztandarze by?o wypisane

Naj?wi?tsze imi? - samo jedno sta?o,

?e? umia? or?a podnie?? g?ow? bia??
I imi?, z wszystkich ?wiata ksi?g zmazane,

I ?e? zawo?a?: B?dzie wam b?yszcZa?o
I b?dzie mieczem polskim wypisane,
Kiedy si? szale przeznacze? przechyli -

Dzi?ki Ci, Wodzu!

?e na Twych ustach jedno zawo?anie,
Za które ?ywot lud da? z wol? mo?e,

?e? si? przed nikim' nie chyli? w pokorze,
A wierzy? w si?? r?ki i wytrwanie
I naród, który sam przemówi? w stanie,
A nienawistnych mu or??em porze

I ca?y w jednej wielkiej stanie chwili -

Dzi?ki Ci, Wodzu!

Leon Rygier.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU.

Dzi?, gdy stargawszy wi?zienne ?a?cuchy,
Naród ju? patrzy w ?wit ró?anolicy,
J a dzie? wspominam, kiedy na granicy
Drog? kszta?t Sfinxa zast?pi? Ci g?uchy,

?wi?tym zapa?em dr?a?y Twoje zuchy,
I nikt nie dostrzeg?, Twej tylko ?renicy
Widnego, tworu, co wrót tajemnicy
Strzeg?c, kielecki piasek depta? suchy.

Edypie polski! ... Co? prze?y? w dzie? owy,

Gdy si? wa?y?y ziemi naszej losy,
A Ty? zgadywa? u?miech granitowy?

W ludzkim j?zyku niemasz na to s?owa,

Dlatego jeste? dzi?, jak Sfinx, bezg?osy! ...

... Lecz wolno?? nasza - to Twoja wymowa ...

Wac?aw Wolski.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU.

Twarz Twoja, w g?azie m?ki Ojczyzny wykuta,
Niby tatrza?ska turnia w dzie? pochmurny, szara,

Poci?ga smutkiem oczu, w których p?onie wiara,
Z których ku nam wygl?da twardy duch Traugutta! ...
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?elazo obowi?zku, za Wolno?? ofiara -

To Twoja, grzmi?ca w. dymach, Ordona reduta!. ..

To polskiej Marsyljanki ?wi?ta, droga nuta,

Przed któr? pierzch?a w mroki Targowicy mara!...

W Twoje wierne ?o?nierskie, zaprzysi?g?e oczy,
W których si? Konradowy ból, miljonów mroczy,

Patrz?c, Polska, przez cary um?czona, wierzy,
?e? jest z ducha Ko?ciuszków prawy Niobida,
?e? Jej krew, ?zy i m?k? wzi?? w pier? Winkelrieda,
?e? jest na ordynansie Jej pierwszy z ?o?nierzy!. .•

Rajmund Bergel.

NACZELNIKOWI J. PI?SUDSKIEMU.

Wywiod?e? naród z domu niewoli

z pod p?t ?a?cucha

na bój
- o ?ycie, o jasno?? doli,

o wolno?? ducha.

Gdy po ostatniej kl?ski pogromie
zbrak?o szermierzy,
Ty? na straconym stan?? wy?omie
pierwszy z ?o?nierzy.

Ty? cnót rycerskich'[przypomnia? stroje,
zbudzi? orl?ta
i hufce nowe powiód? na boje,
by targa? p?ta.

W Tobie si? duma Polski ozwa?a

krwawym protestem,

kiedy bojow? surm? rozbrzmia?a:

"walcz?, wi?c jestem!"
I dzi? Twa wiara zwyci??a ?ywa,
Twe sny sokole,
?e si? narodu wolno?? zdobywa

przez moc i wol?.

J. O.

NACZELNIKOWI.

Twardy my, zwarty lud,
N a spi? zahartowany,

Worany w rodne ?any •.

Bez ?miechu i bez z?ud! ...

Twardy my, zwarty lud!

7*
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N ad Wart? stra? nam by?a
I stali?my jak mur!

Jako marmuru bry?a!
Jako spi?owy mur ..•

Gn?bi? nas wra?y but,
A my, ?cisn?wszy z?by,
Liczyli krwawe wr?by,
Krwawi? nas' wra?y knut ...

?cisn?wszy z?by twardo,
Czekali my, czy wróg
Nie zegnie dumnych nóg,

Czy schyli g?ow? hard? ...

A? wzejrza? na nas Bóg !. ..

Woddali, hen, woddali

Jaka? si? ?una pali... /

Szcz?k s?ycha?, tupot nóg
I pob?ysk zimnej stali

W jasnem si? s?o?cu pali ...

I zagrzmia? Z?oty Róg!. ..

I oto?my dotrwali!

A gdy? uderzy? w róg -

My - jako mur ze stali

Za Tob? si? porwali!...
Ty? pierwszy wroga zmóg? -

Za Tob? -

my pognali,
By naszej krwi korali

Do ?wi?tych doda? strug ...

My teraz Twoi cali!

J ako?my krew sw? dali

Kiedy? zatr?bi? w róg
-

Tak b?dziem wiernie trwali,
J ak twardy mur ze stali!

Tak nam dopomó? Bóg!
Pozna?, 1920 r.

Jadwiga Guli?ska.

NACZELNIKOWI PI?SUDSKIEMU.

Cze?? Tobie, drogi Wodzu nasz,

Co? czuwa? sam o ?wicie - - -

Ty, co w narodu skrzep?? pier?
Tchn??e? napowrót ?ycie -

Co w niewolniku carskich s?ug
W zbudzi?e? znowu m??a -

Z prochu podnios?e? sztandar nasz

Przez wolny czyn or??a -
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Przez tward? wiar? w ludu moc,

W zwyci?stwo dnia i s?o?ca -

O cze?? Ci!. ..

Niechaj ?yje nam

Naczelnik, Wódz, Obro?ca!

Pozna?, w sierpniu 1919 f.

Heronim Pawlicki.

NACZELNIKOWI W HO?DZIE.

A kiedy staniesz, Wodzu, w bramie

U granitowych wa?ów pa?stwa.
Ka?de Ci? nasze wesprze rami?
N a dowód wiernego podda?stwa.

A kiedy wst?pisz w nasze progi,
Pok?oni? ci si? wszystkie chaty
I wszystkie, wielkopolskie drogi
Ca?owa? b?d? Twoje szaty.

A kiedy zmówisz pierwszy pacierz
N a naszej wielkopolskiej ziemi,
Do serca Ci? przytuli Macierz,
Powita s?owy serdecznemi.

A kiedy b?dziesz mówi? z ludem,

Niechaj Ci? natchnie Bóg w tej chwili,
- Ty? objawieniem mu i cudem

A b?d? Ci? jak króla czcili.

Ty? mu nadziej? jest i wiar?,
A lud obdarzy Ci? mi?o?ci?,
Bo Polska dzi? ju? nie jest mar?,

Lecz ?ywa jest swoj? wolno?ci?.
Puklerzem Ty? mu jest i zbroj?,
Ty? tego ludu Wódz Naczelny,
Przy Tobie oni murem stoj?,
Hetmanie, Wodzu nie?miertelny!

Pozna?, w pa?dzierniku 1919 f.

Boles?aw Zygm. Lubicz,

KOMENDANTOWI.

Na kanw? s?ów sp?yn??o krwawe dzie?o ...

Rzuci?e? krzyk na ci?b? wsi i miast,

wo?anie, zew, i sen, i czyn:
- Jagie??o!

g?os wartkiej krwi i my?li p?odnej: Piast!
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Rzuci?e? tarcz, bogat? w rdzawe plamy,
-

dziuraw? tarcz, przez któr? dmucha? wiatr.

Da?e? nam ?ód?, gdy wir ju? zerwa? tamy

i potop rós? po wirchy ?nie?.ne Tatr
.-

- -

Uj??e? miecz i sztandar w silne d?onie -

Ten sztandar - ?agiel, gdzie najwy?szy maszt!

Amarant krwi, - biel ducha na niej p?onie,

t?czowe sny i krzyk z wawelskich baszt ...

?ród burzy mgie? Ty? jeden sta? niez?omny!

Gdy naród w ustach s?owo me??: "podda?stwo"
- Samotny Wódz, - na krew i ból niepomny,
rzuci?e? w ?wiat ten jeden wyraz: "Pa?stwo"'!'

Boles?aw Zahorski.

KOMENDANT l.

?ród burz i mgie? Ty? jeden sta? Niez?omny!
Twa pier? dla Polski by?a, jako tarcz -

Samotny Wódz - na krew i ból niepomny,
krwi rzek?e?: "p?y?"! i m?stwu rzek?e?: "starcz!"

Wywiod?e? statek na otch?anne tonie,

gdzie by?y wichry, lecz nie by?o raf -

gdzie muska? dech bitw pa?aj?ce skronie,

gdzie okrzyk brzmia?: - ,,0, jaw si?, s?awo! jaw!"
0, znamy cisz?, kiedy? 1'y ko?ata?

do serc i my?li strupiesza?ych wkr?g!
Ty? ?ycie budzi?, chocia? z ?mierci? brata?.. .

... a wokó? ha?b? prz?d?y setki r?k -

0, znamy cisz? serc i cisz? woli,

gdy strzelec kona? za Ojczyzny znak. ..

Porasta ziele grozy na Twej roli

Polsko, gdy? ziemi tej wolno?ci brak

Znamy za?omy krzywdy, bóle nasze ...

Widnokr?g sciemnia?, zda si?, ga?nie znicz -

Ha! Có?, ?e wrogów krwawi? si? pa?asze?
?e? pokrzywdzona, Polsko? .. Krzycz! Wci?? krzycz!

Wo?aj! - Mój sztandar to Rycerz Niez?omny,
Który - gdy naród s?owo rzek?: "podda?stwo",

-

wypisa? krwi? - na ból i krew niepomny -

i rzuci? w ?wiat ten wielki wyraz: "Pa?stwo"!

1. Pierwsza i szósta zwrotki s? odmian? wiersza p. t. "Komendantowi" - pióra
tego? autora (Boles?aw Zygm. Lubicz - pseudonim Boles?awa Zahorskiego).
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To has?o brzmi i sztandar l?ni wysoko -

Có?, gdy nam serc i wiary m?skiej brak?
Kto s?aby dzi? -

niechaj wyt??a oko
a ujrzy cud: -

niez?omny Wodza znak ..•

Marja Stattler-J?drzejowiczowa.

KOMENDANTOWI.

Z ?a?cuchów ku?e? miecz, a stal Ci? s?ucha,
Oto si? ostrze iskrami ju? pali;
Na bój. si? zrywa klinga ch?odnej stali,

Gdy on?, Wodzu, kujesz moc? ducha.

Z czarodziejskiego zrodzony kowad?a

Miecz polski w ?mia?e, w mocne wzi??e? r?ce,
W trudzie nadmiernym, w goryczy i w m?ce

Przysi?g? szepcz?c: "jeszcze nie upad?a"!
Jest moc niez?omna, co wiecznie zwyci??a,
Moc tytaniczna, pot??na, bogata,
Co miemo?liwo?? w rzeczywisto?? wplata
I pobrz?k kajdan zmienia w szcz?k or??a,

Sylwja Borowska.

KOMENDANTOWI J. PI?SUDSKIEMU.

Zbudzi?e? Polsk? ze snu ha?bi?cej niewoli ...

niech zbiera wszystkie si?y i do?ycia wstaje!
Niech ?enie ze swych ziemi najezdników zgraje
i sama nad sw? dol? w?asn? si? mozoli!

. Rzuci?e? tyranowi rycerskie wyzwanie,
wierz?c, i? ca?y naród ocknie si? i ruszy

w obronie praw naj ?wi?tszych zniewolonej duszy
i n?dzy w?asnej ?wiadkiem biernym by? przestanie,

Drgn?? naród, ale czemu? na rozdro?u stoi?

czy pokocha? stuletnie p?ta i kajdany?

Ten, kto d?ugiem i ci??kiem wi?zieniem n?kany,
odzyska? wreszcie wolno??, waha si? i boi

przest?pi? progu, ongi strze?onych, podwoi
i tuli si? bezradnie do wi?ziennej ?ciany.
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,

Zygmunt Zaleski.

DO KOMENDANTA PI?SUDSKIEGO.

Jeste?, jako ta ska?a ?ród morskiej powodzi -

z wlepionerui oczyma w chmurny bezkres nieba ...

i jeste?, jako ludu s?oneczna koleba

i jeste?, jako s?o?ce, co nad ludem wschodzi...

i jeste?, jako piorun, który lud odrodzi,
a lud wierzy, i? innych wodzów mu nie trzeba -

a na trupie z?ej przesz?o?ci str?conego grzyba
rozkwitnie m?ot w Twym r?ku, który stany zgodzi .

... A niechaj bur?uj sarka, i? jeste? "czerwony",
a niech sarka anarchja, i? zbyt jeste? bia?y,
a niech bolszewik sarka na ciebie w zaciszu ...

my w piersi rozbujamy ci triumfu dzwony,
i za moc, któr? w piersi tchn??e? Zmartwychwsta?ej,
b?d? w?ród nas pozdrowiony, Wodzu-Towarzyszu.

Autor nieznany.

KOMENDANTOWI.

Sto lat jest chwil? dla fali,
Która narody d?wiga, która narody wali ...

Pierwszy? j? ujrza? we mgle p?yn?c? zdaleka,
Wieki j? wiekom podaj?, w?ród gromów nosi j? rzeka ...

Z dusz zbi?e? tratw? w ciemno?ciach, p?yniesz, sterujesz ku górze,
To Polska p?ynie i b?yska po wiekach w s?o?ca purpurze ...

Jan Bulhak.

DO KOMENDANTA.

My Komendanta kochamy nie za to,
?e bia?ych or?ów rozwiane sztandary
ca?emu ?wiatu nios? wie?? skrzydlat?
o naszem szcz??ciu bez granic i miary.

My Ciebie Wodzu, kochamy tak bardzo
za to, ?e w mrokach ojczystej mogi?y
?y? nie chcia? mierzy? zamiarów na si?y
1 poszed? drog? tych, co ?mierci? gardz?;
?e, gdy my, gnu?ni, bezczynnie patrzeli,
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jak w Polsce wola i m?stwo umiera,

Ty? swoj? wol? z p?omienia i stali

wskrzesi? polskiego obraz bohatera!

Tyle lat n?dzy!... Tyle upodlenia L .•

tyle zmarnia?ych dni i b??dnych nocy L ..

tyle zawi?d?ych snów o wielkiej mocy,
które ?wit co dzie? w kajdany zamienia!

Tyle lat wstydu!' .. Nam si? ju? zdawa?o,
?e nanic walka i m?cze?stwo nanic,
?e w tej ojczy?nie od granic do granic
ani jednego m??a nie zosta?o,
?e tam, gdzie w chytrej i rabskiej pokorze
dla chleba ka?dy swoj? cze?? u?mierca,
tam ju? nie b?dzie, bo tam by? nie mo?e,

ni jednej duszy, ni jednego serca:

?e nas wieczysta kl?twa b?dzie ?ar?a

i zorze jasne nigdy nie za?wiec?
nad t? sha?bion? wrogów s?u?ebnic?,
co nam królow? by?a - i umar?a ...

Wi?c dzisiaj, gdy zwalone kl?twy brzemi?
i piersi dysz? bujnie a szeroko,

kiedy rado?ci? o?lepione oko

patrzy na cud - na woln? polsk? ziemi?,
a ona - wczoraj - krwawych mar gehenn?,
k?pie si? w zorzy wschodz?cego s?o?ca

i wda1 b??kitny szerzy si? bez ko?ca,

m?odo?ci? ca?? i moc? promienn?,
dzisiaj - ku Tobie wszystkie serca bieg?
nie za to szcz??cie, co nam dech zamyka,
lecz - ?e? Polakiem i ?e z ducha Twego

powstaje z martwych posta? NACZELNIKA!

Wilno, w lipcu 1919 r.

Aleksander Szcz?sny.

WODZU •.•

Wodzu - ponios?a Twe imi?
Gar??, co? jej serce swe zwierza?;

Mówili - kiedy ?wiat drzemie,

Któ?by z nas jego odbie?a?.
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M?odo?ci wieczne przeczucie
Wiod?o ich z Tob? na szaniec.

W polu, w zburzonej reducie

By? z wami Duch polski - wygnaniec.

Szed? ?ladem stóp zmordowanych,

Sprz?t lichy wzrokiem ogarnia?,
?ród nocy nie dosypianych
Baczy?, by nikt mu nie zmarnia?.

I z Tob?, Wodzu, w okopie
Nieraz siadywa? On spo?em,
N a chwa?y wzmaga? si? tropie
Co? by?a lotnym anio?em.

W bojowem z?em zalewisku

Samotni byli?cie
- Oba,

Ty z groz? we walk u?cisku,

On - ?wiadek - wielka osoba.

Tak przeszli?cie dole - niedole,

St?paj?c po ziemi wiernej,
Przy troski obcuj?c stole

W wytrwania mocy rycernej.

A? oto? zdoby? najwi?cej
W niepowiadanych s?ów nucie:
- Zgorzknia?ych, g?uchych tysi?cy
Do ?ycia powrót i czucie.

Adam Przybylski.

WODZU!

My?my wierzyli zawsze w Polsk? ?yw?,
zmartwychwstaj?c? przez krew i zwyci?stwo ..•

Ty? z serc wykrzesa? utajone m?stwo,
sku? nasze duchy w ?o?nierskie ogniwo
krwi? i ?elazem

Swoim rozkazem!

Ty? nam rozp?ta? sennych skrzyde? loty,
wiod?c wskro? m?k? i wskro? marze? zgliszcza ...

A dzi? si? oto zjawa ludu ziszcza:

z mroku wskrzeszemy ?wit poranku z?oty
krwi? i ?elazem
- za Twym rozkazem!
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Jeno nas, Wodzu ukochany, prowad?
na nowe walki i nowe zw?tpienia,
w mogi?y ciche, czy w brzask Wyzwolenia:
bo my pragniemy dzi? Pa?stwo budowa?

krwi? i ?elazem .

- za Twym rozkazem!

Teofil Budzanowski.

WODZOWI.

J ak kapitan na maszcie w?ród burzy
Ty stan??e? w godzinie zam?tu

Tward? stop?
- nasz sternik w podró?y

Z ukochan? t?sknic? -

nam ?wi?t?.

Pe?en wiary i pe?en t?sknoty
Jako przyk?ad ludowej t??yzny
Miecz i wi?zy, mozo?y i groty
Nios?e? w dani dla swojej Ojczyzny.

l przemog?e? moc straszn? ciemi??ców,
Wykazuj?c wysi?ek nadludzki;
Wwiod?e? naród pod flag? zwyci?zców,
Brygadjerze, - nasz Wodzu, Pi?sudski.

Za Twe trudy, mozo?y i blizny,
?e nie depce nas but ju? ka?mucki,
Za cierpienia dla swojej Ojczyzny-
Za Magdeburg

- Cze??, Wodzu Pi?sudski.

Franciszka Arnsztajnowa.

O, WODZU!

O Wodzu!... Imi? Twoje i posta? legend?
Za ?ycia ju? oplot?a s?awa niespo?yta,
Wnuki kiedy? zazdro?ci? oczom naszym b?d?,
?e patrzy?y na Ciebie ... Siwa Twoja ?wita,

Twój mundur pró?ny ozdób i galonów z?ota.

Znajdzie si? obok bia?ej Ko?ciuszki siermi?gi,
J ak relikwi? pod szk?o swe przyjmie je gablota,
A m?odzie? przed ni? sk?ada? b?dzie swe przysi?gi.
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W sercu Polaka wyry? wieczny chwa?y diament

Dwoje imion: Ko?ciuszko, Ksi??? Józef... Dzieci?
Z ust 'matki swej na ?ycia drog?, jak sakrament,
Bra?o imion tych dwoje. Wodzu! Twoje - trzecie.

Franciszka Arnsstajnoua.

WODZOWI- TWÓRCY.

o czem w mroku ucisku i ha?bie niewoli

?ni?y serca, daremnem po??daniem krwawe,
•

Sen pomsty i zwyci?stwa... Wodzu, wzrok sokoli

Twój doby? z dna dusz sen ten i zamieni? w jaw?.
O ?nie nasz, cudny ?nie nasz!... z?ota zorza p?onie,
B?yski szabli, sztandarów orlich jasne t?cze! ...

O Wodzu! Ty? niemo cne nasze uczy? d?onie

Targa? p?ta, by prys?y jak nici paj?cze.
Zamierze? Twych zuchwa?ych bezlitosne rad?o

Przeora?o nam dusze, a? z pod gliny, z?otem

B?ys?a cnota rycerska... Ty-? k?a?? na kowad?o

Uczy? serce, by stali d?wi?k da?o pod m?otem.

Dzi? my
- ?uku Twojego wyostrzone groty,

Huf zwyci?stwa i ?mierci chlubnej równie chciwy.
Z napi?tej orl? wol? Tw? rzu? nas ci?ciwy,
Wodzu, rzu? nas i Polsce daj i?ci? sen z?oty.

Zofja Zawisza-G?siorowska.

WODZOWI.

I.

Ku Tobie t?skni duch w krwawej rozterce

I rwie si? ?ywio? wszelki, ?ycia waI;t
Tobie przysi?ga twardy duszy hart

I w gotowo?ci rozpacz t?umi serce.

Ca?y ból dusza z oczu Twoich czyta:
Wiernych rycerzy niewrócony skon

I wielkich siewów kar?owaty plon
I narodowa ta noc nieprzebyta ...

Lecz ?róde? ?aru ju? nic nie wyzi?bi!
Przez mrok zawodów i przez ofiar krew
Bucha tam m?ody, jasny ?ycia zew!
S?o?ce si? tai w ?renic Twoich g??bi ...

Twarz kryj? w d?onie ... Ty! wi?cej, ni? drogi!
Jak?e otch?ann? mi?o?? taka jest! ,

Ten si? jej jeden godnie patrzy. gest:
To ch?opskim ruchem podj?? Ci? pod nogi ...
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II.

Sk?d?e si? wzi??e?? Olbrzym mi?dzy kar?y!
Ten, co ?mie patrze? w ?un? dziejów krwaw? ...

Czy? pokolenia, co dawno pomar?y,
Dum? sw? w Tobie z?o?y?y i prawo?

Syn rodu kalek - sk?d wzi??e? swe zdrowie,
Moc, która si?y na zamiar oblicza?

Niechaj szum borów litewskich odpowie,
Co ko?ysa?y dusz? Mickiewicza.

Jak?e si? sprawa dope?nia tak wielka:

N ad wód martwot? b?yska p?omie? lotny?
Niech powie ziemia, cudów ?ywicielka,
Co cud bolesny stwarza, bo samotny ...

III.

Tak ma?o ??da duch, a lUZ zbyt wiele ...

Raz spojrze? znów na Ciebie - cho? zdaleka

Znów w oczach Twych uwielbia? moc Cz?owieka

I my?l? czci?, co do Twych stóp si? ?ciele ...

Znów rozkaz Twój nad sob? mie? - cho? chwil?!
Mieczem si? czu?, pot??nym, bo w Twem r?ku
I w s?u?bie tej tak szcz??nie pa?? bez j?ku,
J ak m??nych ju? rycerzy pad?o tyle!

IV.

Cokolwiek b?dzie, cokolwiek si? stanie

Czy ?uk triumfu, czy wi?zienne bramy
Cho?by si? piekie? otwar?y otch?anie,

My Ci dotrwamy!
Wzrok Twój i rozkaz - to nasze sztandary!
A czyn Twój ka?dy w nowe wzywa kraje
Ufno?? bez ko?ca i mi?o?? bez miary
Si? nam dodaje.

Wi?c -

czy w zwyci?stwo, czy w ciemny grób d??ym,
My?l nasza ka?da Boga za to chwali,
?e Ciebie da? nam wodzem i chor??ym,
M??u ze stali.!

V.

Komendancie! wschodzi s?o?ce za mg?ami,
W?ród ?ez s?odkich rwie si? okrzyk: Ty? z nami!

Z paszczy wroga, z pod przemocy straszliwej,
Cudem Boga wracasz zdrowy i ?ywy-

A Ojczyzna powstaj?ca Ci? czeka,

J ak ?adnego na tej ziemi cz?owieka!

Komendancie, Ty najdro?szy, jedyny,
Tobie my?li swe oddajem i czyny-
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We? je w d?onie Twe m?dre, mocarne,

Aby w Polsce nic nie posz?o na marne

Komendancie, Komendancie nasz drogi,
?zy i kwiaty Ci si? ?ciel? pod nogi

Mi?o?? ludu do Twej piersi przypada,
A z ni? or?ów Twoich dawnych gromada

Wyrzecz s?owo! ca?y kraj nasz we zbroi

Dzi? na "baczno??" pod rozkazem Twym stoi!

VI.

?e? si? narodzi? na niewolnej ziemi,

Wtec:ly, gdy zgas?a ostatnia otucha,

By dzi? j? d?wiga? ramionami swemi,
?e trwasz - Ty, zamek warowny dla ducha

Dzi?ki Ci, Wodzu!

?e? jest silniejszy nad stalne pancerze,

?e przemoc ?adna z drogi Ci? nie zwiedzie,
?e Ci? tak kocham, ?e w Ciebie tak wierz?,
?e? jest, jak ?óraw - przewodnik na przedzie,
Dzi?ki Ci, Wodzu!

?e ?aden z czynów Twych, wielki, czy drobny,
?ie zbruka? karty ?ywota wspania?ej,
Ze? jest wynios?ym, pos?gom podobny,
?e w Tobie ?yje ?wietno?? polskiej chwa?y
Dzi?ki Ci, Wodzu!

?e ka?dy czyn Twój by? ziszczeniem wiary
I now? wiar? rzuca? w serc miljony -

?e? w prochu d?wign?? naj ?wi?tsze sztandary
I ?e je niesiesz wzwy?

- Nieustraszony -

Dzi?ki Ci, Wodzu!

VII.

Nie z mar sennych, nie z portretów ram,

Nie z kart dziejów -

patrzy Twoja twarz,
Lecz ?yw stoisz po?ród nas Ty sam,

Ukochany, Wielki Wodzu nasz!

Mo?em widzie? szczery u?miech Twój
I ?ci?gni?t? Tw? wspania?? brew.

Oczy Twoje - dobrej mocy zdrój,
Twe spojrzenie -

piorunowy zew!
Mo?em murem sta? przy Tobie wkr?g,
Prac? zmywa? ci??ar dawnych win

W ufnym trudzie naszych dusz i r?k,
Mocne rami? znale?? na Twój czyn!

Nam to zes?a? dobrotliwy los:

Wplata? w ?ycie legendarn? ni?
Z Twoim g?osem nasz po??czy? g?os,
Wspó?twórcami Bohatera by?!
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Lecz dopiero u grobowca wrót,
Tak jak zawsze, ju? zapó?no - ach!
W wielkiej ciszy stanie ca?y lud

I sw? mi?o?? przyniesie we ?zach .••

Jan Szcz?sny Mayzel.

DEDYKACJA.

Waszej szarej, bezimiennej ofierze,
Maciejówce z po?ó?k?emi or?ami,
I Pi?sudskim, który wiecznie nad wami,
J ak odpustów po?wi?cone szkaplerze,

Od przygody. w z?y czas burzy was 'strze?e.
Przed b??dnemi nawracaj?c drogami;
Waszym p?aszczom, poszarpanym kulami,
R?kom, w rowach utrudzonym tak szczerze,

Które z broni? ?wi?te sprz?g?o przymierze,
I ramionom pod plecaków p?achtami:
Tym, co wyszli w noc sierpniow? kadrami,
I w uroczysk zaburza?skich poszmerze

Na wieczystej spo?em legli kwaterze,
Sercom wszystkim, których ?a?cuch nie plami,
Oraz Temu, co was wywiód?, hymn gra mi

Dusza moja -

szeregowcy ?o?nierze!

?e?cie z wiar? poszli przeciw niewierze,
?e?cie z Wodzem - pogardzeni i sami

Na gigantów wyruszyli z "Wemdlami",
?e?cie dzieci, a ju? sprawy rycerze,

Duchem j?li cud, utajon w snów sferze,
I krwawemi tu na ziemi? r?kami
J ak Sakrament wystawili przed nami

A przed ?wiatem jako sztandar na sterze,

Cze?? wam, bracia szeregowcy-?o?nierze!

O ?o?nierzu ty polski kochany,
Szeregowcze z siwemi oczyma,

Widz? ciebie - go?ciniec zdeptany,
D?o? karabin ch?opi?ca twa trzyma,
W tyraljerce het biegniesz przez lany -

Taka ciebie mrozi?a serc zima.

Przez tak srogie przeszed?e? ju? rany,

Szeregowcze z siwemi oczyma,

Bohaterze najwi?kszy - nieznany!

Warszawa, w kwietniu 1917 r.
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Jan Mirwi?ski.

NACZELNEMU WODZOWI.

Wodzu naczelny, Wodzu nasz!

Uj??e? w d?o?, ?elazn? d?o?

Batorych przezwyci?ski miecz,

Wi?c po kresow? Polski b?o?

Gradem swych ciosów wrogów siecz

I jako Rycerz-M?ciciel pra?!...
Jako b?yskawic z?oty grot,

J ak huraganu gro?ny g?os,
P?d? po najdalszy Polski szlak,
Bo moc? Tw? - Ojczyzny los,
Bo wiar? Tw? - ten bia?y Ptak,
Co rozwar? skrzyd?a w górny lot! ...

J ak wicher halny , Wodzu, p?d?
Od szczytów Tatr po morza brzeg
I za b??kitny Odry szlak!

P?d? modr? wst?g? dawnych rzek

I rozwij dumnie Or?a znak

Nad ka?d? ojców ziemi pi?d?! ...

Hej , Wodzu nasz! nam serce dr?y,
Gdy leci zwyci?stw Twoich wie??

Jakby pod gromem nag?ych burz •..

Tam pragniem by? - gdzie zwyci?stw cze??,

K?dy Twój sztandar - Polski stró?,

K?dy si? iszcz? Chrobrych sny!...
Wi?c p?d?, - a? l??e skruszon wróg!
Od szczytów Tatr po morza brzeg
I za b??kitny Odry szlak .

Min?? niewoli d?ugi wiek .

Niechaj Ci? wiedzie Bia?y Ptak

Do zwyci?stw nowych ... Pomó? Bóg!. ..

1920 r.

Julja Dicksteinówna.

WODZOWI.

O! jakbym chcia?a by? szarym ?o?nierzem
I pe?ni?c rozkaz w?adnej Twojej r?ki,
Widzie?, ?e znowu krosna dziejów bierzem,
Aby je ró?em haftowa? jutrzenki!

I gdy? nam Polsk? z trzech rozkowa? jarzem,
By przed ludami wwie?? j? w Czasu wrota,

Gdy? ?wi?tych kszta?tów zbawc? i rze?biarzem,

Chcia?abym prysn?? skr? z pod- Twego m?ota.
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Jasnyby p?omie? dusza moja tchn??a,
Nieznana ton?c w Twój czyn wyzwole?czy.
J a, bezimienna, szcz?sna cz?stka dzie?a,
Za które naród czo?o Wodza zwie?czy.

Chcia?abym, id?c skrajami ?wi?temi,
Co chrzest Ojczyzny bior? w bitw Twych dymie,
Zmiesza? krew m?od? z ros? mojej ziemi
I Twe or?owe, gasn?c, szepta? imi?.

Lecz nie mnie w polach kowa? ?uk Przymierzy,
.

Wi?c po pie?? si?gam z z?otej tonów gamy,
Mo?e Ci? kiedy cichy d?wi?k dobie?y,
Jedno wiedz wtedy: i?e Ci? kochamy.

Nie miecz zwyci?ski, ale serc narz?dzie
B?d? Ci stroi? na sny chwa?? m??ce
I z bra?mi krzesa? wczesne skry legendzie.
Któr? czas rzuci do Twych stóp jak s?o?ce.

Julja Dicksteinówna.

?PIEWA MU CHLEBNY STUK?O?NY ?AN •.•

?piewa Mu chlebny, stuk?o?ny ?an:

"Duch Jego czysty z pie? moich brano

Z skowro?czych wzlotów, z zmierzchów t?sknoty,
Narodzi? nam si? ten Wite? z?oty.
Ko?ysa? ci go pszeniczny szum,

?al nieukojny stepowych dum,

Skrami, co w wschodnich kurhanach drzemi?,

Spoi?em dusz? Jego z t? ziemi?.

Sierpów pobrz?kiem, marze? napojem
Z pracownym ziemi spoi?em rojem,
I mv?li dziecka tak braci gam?,

Jak "k?os, co n?dzy ro?nie na ziarno,

Wi?c wsta? duch Jego, by polski ?an.
Niebem pieszczony, wichrami rwan".

I szepcze Jemu podobny kwiat:

"Mój ci On druh jest i mój On brat!

Male?kie kwiatów serduszka bi?y
Na zmartwychwstanie z wieku - mogi?y,
T?skni?y w d?ugim o Zbawcy ?nie.

A On od wschodnich us?ysza? stron

T? kwietn? wró?b?, ten ???ny dzwon

I Jego serce wielkie, jarz?ce,
S?oneczne serce i serce lwie,

J ak kra?ne w ?ytach maku korony
W o?wietli buntu wsta?o czerwonej,
A u?miech Jego cichy i s?odki,

8Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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J ak u?miech bia?ej gwiazdy-stokrotki,
?ród ??k si? rodzi?, - druh nam i brat!"

Mówi? Mu Tatrów dumne wie?yce,

Kiedy im piorun ?yska u czó?:

"Nie wy, stokrotki, Jemu siostrzyce,
Nie wasz zew, dzwonki, w moce Go ku?,

Lecz dusza Jego u urwisk ?ona

Jak naga Tatrów turnia rze?biona.

Pie?? zbawie? pia? Mu nie polny chwast:

To my rycern? ?piewne legend?
?e gdzie? na wy?y or?owych gniazd,
M?odzianki szabel pomsty dob?d?,
Z gór run? Matki rozwala? grób.
lOn, na ?wi?te, gdy rusza? boje,
U Tatr orliki skrzykiwa? swoje,
W równie u skalnych zbroi? je stóp,
Nie k?os pochwiejny,

- granit tych ska?

I granit duszy Jego bli?niaczy,
Tatrów to wicher, wichr czynom da?

I z szumem orlim szed? wokó? g?owy
On, rycerz chrobry, knia? granitowy".

Szumi Mu czarny litewski bór:

"Wia? ci ku Niemu wolnych wiew gór,
Da? Mu dech Tatrów spi?owe zbroje.
Lecz jak to? jezior przy stopach ska?,

Jam Mu zamy?le? topiele da?.

D?ugich samotnych godzin pokoje,-
Mój szum si? skrzyd?y na skro? Mu k?ad?.
Na hart wytrwania ?ród m?ki krat,

Na dech otuchy w targa? omroczy,

Na wzrok ?ród ludu nocy proroczy,

Na jasnych ?renic jeziorn? g??b.-
On syn najmilszy kniej czarnych - d?b. -

W cieniu ojcowej jego opieki,
Polsce most jasny rzuc? si? wieki

W szcz??cia oblasku, na chwa?y zr?b!"
Ale nad rozgwar kniej, pól i ska?,

?wi?tszy i czystszy g?os sercom wsta?:

"?ród rannej wiary, wieczornych zgliszcz,
Inny a twardy by? Jemu mistrz,
Nie jezior modro??, nie pszenic pola,
Jego chowa?y ból i niewola,
Szum bohaterskich szabel rozpaczy,

G??li strzaskanej pod?wi?k tu?aczy,
A czarne widmo dziejowych win

Sp?yn?? odkupi? On, ?wiat?a syn,
Po w?asnych m?czar? odkupi? cenie,
I wzi?? w Sw? dusz? wszystkie promienie
I wzi?? w Sw? dusz? nasz krzy? i m?k?,
Krwi czystej czerwie? da? na jutrzenk?.-
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Dzi? przez Jednego wiar? i trud.
We wrota ziszcze? wwiedziony lud.

Duchnajbielszego Ojczyzny syna,
?wiat?o?? nad Matki g?ow? rozpina,
Gwiazda, co losom Jego ?wieci?a,

Dzisiaj nad ludu czo?em stawiona,

Polsk? w zwyci?skie bierze ramiona;
Znak Jego duszy: Mi?o?? a Si?a".

Julja Dicksteinówna.

W SPE?NIENIU.

? Oto przez wol? i mi?o?? jednego cz?owieka,
który si? domy?li? drogi, po której pójd?,
wyratowan? jestem i ?y? b?d? na wieki q.

J. S?OWACKI.

Czas zaku? w z?ote ziszcze? litery
?wi?tych Widunów zjawy pielgrzymie:
Oto w najbli?sze Twe sp?ywa imi?
Czterdzie?ci cztery.

Czem zas?u?yli my, ?lepi, niemi,

A?by by? spe?nie? cudu rówie?ni?

Przecz si? niegodnym braciom ciele?ni

Król-Duch tej ziemi?

Czy wymodlili pomarli wró?e

Dla skarla?ego ?ask? naroda,
?e? Ty nam, jasny dusz Wojewoda,
Sp?yn?? w t? burz??

Do stóp Twych bije win polskich fala,

Skarg? si? o Twe stopy roztr?ca

I pada cicha, w wstydach mdlej?ca,
W nico?? si? spala.

Zaprzysi?? mrokom wyrwane duchy
I u kamieni dziejowych staja?
Uzbieraj poszept polskich pokaja?,
?zy polskiej skruchy.

Ty? jeden mocen kszta?t ?ycia wiotki

Oku? pier?cieniem wieczystych zwojów,

Gdy? sku? w spi?owy epos herojów
Rozwiane zwrotki.

Ty?, Memnon, w martw? Polski pustyni?,
Nim s?o?ce mordu wbieg?o czerwono,

Rzuci? po?arom wczesne bierwiono

I pie?? o Czynie .

.

Zatla?y iskry w sercu zjarzmionem,
Z ócz spad?y ta?my czarcich o?lepie?,

Lud?o podniebia wolno?ci sklepie?
Zahucza? dzwonem.

8*
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?e? snom, uwi?d?ym pod tchnieniem wra?em,

Otch?a? b??kitu rozwar? na?cie?aj,
Dzi? lotem polskim niebo odmierzaj,
Serc b?d? w?odarzem!

B?d? ogrodnikiem my?li zagona

I we? mdlej?cych duchów nar?cze,

N a burz po?cieli Ty? zasnu? t?cze;

W nich nam obrona!

Pod Tw? si? stop? ??ka rozwoni,
Z Tob? si? z?otym posiejem rojem,
Oraczu! ziarnem chcemy by? Twojem,
Siewem Twej d?oni.

My, kwiat na dziejów wi?dn?cy grobie,
Chcemy bi? jutro sercem gor?cem,

J ak s?oneczniki za Tob?, s?o?cem.

Z Ciebie my,
- w Tobie!

Julja Dicksteinówna.

W GODZIN? NASZ?.

Ciemno?? z ?wiat?em si? ?amie,
W z?otym ?ycia Sezamie,
Rozwarte skrzyd?a wrót.

Na czyje to dzi? gody
?wiat w jutrzniach staje m?ody?
To z martwych wraca lud!

Ci??ka przewin ?odyga
Dojrza?y owoc d?wiga,
Z ??k ziemi spad?y mg?y,
Ta, której wiek czekano,
W wiosenne wschodzi rano

Na wiecznych kolej dni.

Od '?miertelnej zatoki

W rozblask nios? j? kroki,
W zwyci?ski ludów chór;
Na obliczu jej duma,
Z wielkiemi si? pokuma
Najbielsza z ziemi cór.

Idzie wiekom królowa,
Dla sióstr d?o? jej wysnowa
Sto z?otych ducha wst?g,
Piersi jej tchu zachwyc?,
B?y?nie ziemi orlic?
I w s?o?ca pomknie kr?g.

Dzi?ki Wam dzi?, duchowie,
?e?cie w wró?em j? s?owie
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I
W dalach przeznali lat:

Waszej wieszczej pami?ci
Niech si? w szcz??cia dniach ?wi?ci
Wolno?ci pierwszy kwiat!

I wam, m?cze?skie rzesze,

Co?cie ?ycia lemiesze
?ród ?mierci wiedli pól,
Go?ce, co nie do?yli
Przejasnej wskrzesze? chwili,
Cho? wasz j? zbli?y? ból.

I wam, którzy w tej wojnie,
W grób szli cicho a rojnie,
Ostatni polski siew ...

Niech wam dzi? wdzieczno?? nasza

W blask mogi?y okrasza,
Niech wolny brzmi wam ?piew!

ecz wpierw, w ?ycia ?witanie,
Tobie Polski Hetmanie.
Cze?? po wsze ludu dni!

Ty? z serc naszych t?sknoty
Wolno?ci ostrzy? groty
Na ?ycie przeku? sny.

Do Twojego dzi? ?ona

J ak córa lgnie Wskrzeszona,

Ty b?dziesz cnót jej stró?;

Gdy? w?t?? wzi?? na boje,
Siln? tul w r?ce Twoje
I Ty jej ducha stwórz!

Sylwja Borowska.

WIELKIEMU CHOR?ZEMU POLSKI.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU .

... Wi?c my?my wysz?y, my, polskie niewiasty,
z chlebem i sol? na Twoje spotkanie
i starodawnym naszym obyczajem
u proga chaty z powitaniem stajem.
Trza Ci? powita? z gospodarska, godnie,
za to, ?e? uj?? w bohaterskie d?onie

honoru Polski gasn?c? pochodni?;
?e?- j? rozjarzy? ofiarnym p?omieniem,
a? krwi? serdeczn? syci si? i p?onie.
?e obali?e? rycerskiem ramieniem

lat niewolniczych bezczestn? budow?;
?e? mia? odwag? s?owa piorunowe
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rozrzucie w t?umy bezradnie drzemi?ce;

?e z Twojej wiary tchórzliwe tysi?ce

niech?tnych braci bole?nie szydzi?y;
?e odmawiano Ci prawa i si?y!
... A wnijd?cie? Panie, a si?d?ci?? na ?awie

pod obrazami - - - spocznijcie ?askawie.

Dobytek-ci nasz lichy, niebogaty - -

o, nie tak pono bywa?o przed laty!
Lecz poco biada?, sm?ci? po pró?nicy?

Wy sami, Panie. ju? o wszystkiem wiecie.

Was tu w dziejowej strasznej nawa?nicy
zes?ali chyba niebiescy anieli -- -

O Was a? huczy na tym bo?ym ?wiecie,
a my?my ... my?my ... ma?o co wiedzieli!

W chacie ubogo, lecz schludno i kamo,

zreszt?, Wy swojak, a nie ?aden obcy -

dzieciska nasze do Was si?ju? gam?
-

Ej! sta? tam cicho, nie zrywa? si?, ch?opcy!
(patrzycie ku nim - cieszycie si?, Panie?)
Ledwie to krzyn? od ziemi odros?o,

wci?? si? wymyka, w chacie nie postanie
ju? temu pachnie rycerskie rzemios?o!

takie uwzi?te, takie niespokojne,
tak si? napiera: "Matusiu kochana,

ja tu nie strzymam; pu?cie mi? na wojn?!
I ja chc? s?u?y? u tego Hetmana,
co to Legjonom tak dzielnie przewodzi,
?e id? za nim, i starzy, i m?odzi"!

I gada ... gada ... jakoby w malignie -

w oczach uporu migoce iskierka - -

a karabina pewno nie ud?wignie -

to? dzieciuch przecie! a ju? ku \Vam zerka.

Matka si? z?yma, dumnie u?miechni?ta:
wczas si? do lotu zrywacie, orl?ta!
Lecz rych?o które 'okrzepnie, wyro?nie,
trzyma? go w domu nie b?dzie zazdro?nie,
bo jak Spartance si?y jej wystarczy
?egna? s?owami: z tarcz? lub na tarczy!

Józef Lipkowski.

NA CZE?? PI?SUDSKIEGO.

Prsed tym, kto w -strasznej dziejów zawierusze,
Gdy Kraj si? wije w bole?ciach porodu,
??czy nam serca, zespala nam dusze
I wciela w siebie nadzieje Narodu.
Przed tym, kto wzniós? si? nad partyjne has?a,
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By z??czy? naród mi?o?ci? Ojczyzny,
I dowie?? ?wiatu, ?e w Polsce nic zgas?a
My?l pos?annictwa dziejowej spu?cizny.

Przed tym, kto odczu? w?ród zmartwychwsta? cudu,
?e wolno?? p?aci? trzeba nowem ?yciem,
Starych, sple?nia?ych przes?dów rozbiciem,
Has?em Równo?ci, Majestatem Ludu.

Przed tym, któremu naród dzi? powierzy?
Spu?cizn? przodków, przysz?e swoje dzieje,
Wszystko co kocha?, szanowa?, w co wierzy?,
Sw? godno??, prawa i swoje nadzieje.

Przed tym my z dum? schylamy dzi? skronie,
Z serca wo?aj?c: "Cze?? Tobie i Chwa?a,
Ojcze Narodu, ujmij hardo w d?onie

Bu?aw? dziejów, wied? nas jasn? drog?,
Po której godnie st?pa? tylko mog?

Wybra?cy Ludów. Dzisiaj Polska ca?a,
Wpatrzona w Ciebie, ?zy nadziei s?czy
I chwa?? swoj? z Twem imieniem ??czy!"

Pary?, w maju 1919 r.

Eugenjusz Popoff.

DO JÓZEFA PI?SUDSKIEGO.

I có? Ci powiem, najwi?kszy Polaku?
- ?e?my u losu wywalczyli Ciebie,
Bo w Polsce, jako w Moj?eszowym krzaku,
Kto? czuwa? musi po ?ywych pogrzebie
I w?ród ciemno?ci d?wiga? snów pochodni?,
Co krwawym blaskiem liczy ?zy i zbrodnie!

I có? Ci powiem, Wodzu - Samotniku?
- By? czas przyziemny, czas ?a?obnych kirów,

Kiedy?my mieli rozs?dnych bez liku,
Ale nam zbrak?o tych or?owych skwirów,
M?odo?ci owej, szale?stwem pijanej:
Zwolna bli?ni?y si? ma?o?ci? rany!

Lecz los, co gwiazdy nieznane zapala
Gdzie? na rozdro?ach nocnych firmamentów,

Wykrzesa? Ciebie, protestu kowala,
Z szermierzy naszych krwawych testamentów,
I na ?wiadectwo ?ywota i si?y
Gdzie? u wezg?owia postawi? mogi?y!

W podziemiach d?ugo chadza?o twe serce,

Bo trzeba by?o rozpala? od spodu
Skrzep?? skorup?, iskra po iskierce!
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Ty kretem by?e? w?asnego Narodu.

Ca?y oddany wiekowemu echu,
Miast jako rycerz chadza? w s?o?ca ?miechu!

Dzi? ju? si? wal? wszystkie pa?stwa cieni,

Wszystkie piwnice
- i Twoje powieki

Ju? niegasn?ca zorza opromieni
I jeste? bliski, Ty, dot?d daleki!

A kiedy powiesz: zbud?cie si? i wsta?cie!

To wstan? wszyscy, Jasny Komendancie!
.

I cud si? zi?ci niezwyk?y ?ywota:
Bo do Narodu gdy wyci?gniesz r?k?,
R?k? stwardnia?? od miecza i m?ota,
To jedn? znajdziesz dziejow? podziek?,
Wi?ksz? ni? laur na wie?czonej skroni:

Serce Narodu dzier?y? b?dziesz w d?oni!

Juljan Ejsmond.

DO KOMENDANTA.

Cze?? Ci i chwa?a, Wielki Brygadjerze,
za czyny Twoje i za s?owa Twoje, -

za to, ?e na Twój zew nasi ?o?nierze

poszli na boje,
?e wywalczy?y Polsce dzie? wy?niony
szare Legjony ..•

I?e? uzdrowi? t?skn?cych do mroków

i mi?uj?cych p?ta i kajdany, -

?e? nam zapali? ?ród chmur i ob?oków

przed??it ró?any,
gdy ca?a Polska w niewoli zgnu?nia?a,
Cze?? Ci i chwa?a L ..

.

Sylw ja Borowska.

PRZED PORTRETEM PI?SUDSKIEGO.

Pot??nej woli moc

z Twojego czo?a promienieje,
nie dziw:

Ty siln? d?oni? m?sk?
uj??e? Przysz?o?ci naszej ster

i wci?? niez?omnie, wci?? zwyci?sko,
oporny zmuszasz Los,
?eby zi?ci? pokole? nadzieje.
Dla nas hejna?em jest Twój g?os,

.

O, Bohaterze!

Gdy, jak z?otego rogu zew,
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budzi do ?ycia dusze ?pi?ce,
a s?abe, smutne i w?tpi?ce
umacnia w wierze -

za my?l? Twoj? w ?lad.
dzi? ca?ej Polski my?l si? zwraca,

bo Twój "szalony czyn",
co to piorunem na nas spad?,
jest wielk? chwa?? chwa?

po wszystkie wieki!

Ty? Polsce w?asn? dusz? da?

w hojnej samoofierze ..•

A wi?c objat? jest Twój czyn

naszej przysz?o?ci dalekiej:
obmywa z wszystkich win

Ojczyzny skalan? dol?
Twój czyn,

O, Bohaterze!

Nie plami Twoich ust.

l?kliwa pro?ba, ?kaj?ca skarga,
bo obce Tobie, obce s?

pokorne czucia niewolnika.

Chocia? pos?pny ból sercem zatarga,
chocia? je gorzkie zw?tpienie przenika,
nie zasz?y oczy Twoje ?z?,
lecz ka?de Twe ?o?nierskie s?owo

. brzmi hartu nut? spi?ow?.
Zaiste, wciela si?
daleka wizja Mickiewicza,

gdy jako wieszcz natchniony,
w jasnowidzenia ?nie,

uchyla? z Przeznacze? oblicza

r?bek tajemniczej zas?ony.
Dziejów opowie?? t?czow?

rozpostrze nad Twoj? g?ow?,
otuli Ci? legend?
wdzi?czny, promienny myt.
I pokolenia pami?? Twoj ? b?d?
s?awi? i wielbi? za to,

?e? natchn?? wiar? w?tpi?cych wspó?braci,
wcielaj?c wizj? przodków skrzydlat?,
?e? nas prowadzi? w ?wit.

Albowiem Ty? jest ów M??,

zapowiadany, upragniony,
o którym t?sknie prorocy-wieszczowie
marzyli - który ku szczytom chwa?y
powiedzie naród zmartwychwsta?y - -

Najwy?szy Wódz, cho? bez korony,
Najdostojniejszy Polski Syn - -

Król - Duch.

1918 r
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Hajota.

BRYGADJEROWI PI?SUDSKIEMU
l

•

Kiedy J? ?ywcem do trumny wepchni?to,
Od ran omdla?? i w dusznej rozterce,

Trzy g?azy na t? M?czennic? ?wi?t?
Zwali?y wrogie nam r?ce.

A z nich naj ci??szy, och! i tak plugawy

By? ten, co g?azem jej przyt?oczy? serce,

Gniót? je i kala?, by p?k?o z nies?awy
W ha?bie i poniewierce.

Kat, z którym tutaj przys?a?a go Newa

Wprawne mia? r?ce do takiej roboty,

Wi?c trumn?
- jakby niedo?? by?o drzewa -

Zlutowa? nitem ciemnoty.
Lecz z po?ród czynów pogrzebionej Matki

Raz wraz si? zrywa? g?os: "W pomoc Ci id?"
I naród si? swych dobywa? ostatki,

By zepchn?? t? ohyd?.
Ofiar bohaterstw bi?y w ni? tarany,
?e g?az w krwi stan?? i nasi?k? ni? ca?y
l by?by skrusza?, gdyby by? wyrwany

Nie z azjatyckiej ska?y.
Wi?c si? przebra?o m?stwa i cierpienia
l wskro? pieleszy od progów do powa?
Wion?? zatruty oddech zniech?cenia,
A kat nasz ... triumfowa?.

"Nie nam snu? dzisiaj zamiary nad si?y"
Powtarza? stary i powtarza? m?ody,
"Matki nie w skrzesim , wi?c wkr?g Jej mogi?y
Sad?my dla siebie ogrody".

"Praca - to wszystko, co nam pozosta?o,
"Tylko pocichu wolno si? nam smuci?

"l o przysz?o?ci pomarzy? ???:ma?o,
"A czasem... czasem... zanucic .

"Mo?e dr?czyciel tem si? udobrucha,

"Widz?c jak gasn? ?wi?tych ogni blaski,

,,1 jak w narodzie ju? nie sta?o ducha,
?,Mo?e nam rzuci co z ?aski".

Tak nam mówiono - i ta pie?? ugody
Prze?ar?a mózgi jako ?za trawi?ca;

Przesta?y piersi t?skni? do swobody,
A skrzyd?a rwa? si? do s?o?ca.

Wtem skrami czyje? sypn??y ?renice,
Kto? mign?? szabl? i na czele leci;

1 Wiersz niniejszy druk:owanyby? pod zmienionym, ze wzgl?dów cenzuralnych,
tytU?em ("Legjonom"-), co te? poci?gn??o za sob? zmian? tekstu. Na polsk? Macierz

Szkoln? (3. V. 1917 r.).
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A z nim tradycji naj ?wi?tszych dziedzice,
N ajm?odsze Polski dzieci.

Przypad? do trumny, uchem wieko bada,
I o pier? ludu bije okrzyk grzmi?cy;
"Wstyd ci, narodzie! Wstyd wieczny i biada,
"Bo ?piewasz requiem - ?yj?cej!"

O! ?wi?te s?owa, rzucone zuchwale,
Po trzykro? ?wi?te i b?ogos?awione
One dziejow? przewa?y?y szal?
N a wolnej Polski stron?.

?e dzisiaj Matka z pod ca?una wsta?a,
'?e z?ote ?wi?ci z wolno?ci? przymierze,

Twoje to dzie?o, Tobie cze?? i chwa?a,
O! Brygadjerze!

Warszawa, w grudniu 1916 r.

El?bieta Ciechanowska.

POD FOTOGRAFJ? WODZA.

Imi? Jego? - Pobudka, co wiod?a do boju.
Czyn )ego? - Wyzwolenie nasze jest w tym Czynie!
?ycie? - Praca i walka; splot "trudu i znoju",
By sprawi?, ?e Ojczyzna wsta?a i nie zginie!

A. Wójcicki.

ZWYCI?ZCY.

(W szóst? rocznic?).

Prsyszed?e? do nas zdaleka, zdaleka ...

A? z pod Kircholmu, Cecory i Warny,
Wiedz?c, ?e naród z zapartym tchem czeka

Na Ciebie, Wodzu, i na czyn mocarny.

Przyszed?e? do nas walki drog? krwaw?,

By nas pod?wign??
- stawi? w wolnych rz?dzie,

Aby przez walk? zdoby? ?ycia prawo

Ty? rzuci? w naród bojowe or?dzie.

Gdy narodowi ci??y?a nad g?ow?
?miertelna chmura, gro??ca zag?ad? -

Przez wi? ognist?, w ciemn? noc sierpniow?,
Wezwa?e? wszystkich, by wstali gromad?.
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Przejasny duchu, Wielki nasz Hetmanie:

Dzi? duchy czyste ?l? Ci pozdrowienie;

?yj nam i przewód?: W to nasze powstanie,
Tobie Ojczyzna zawdzi?cza zbawienie.

?e Ci? nie znosz? paryskie z?e duchy,
?e nastawiaj? na Ci? si?y ciemne -

Wszak im o piecze? idzie i o brzuchy ...

Wszak to s? tylko karze?ki przyziemne.
A Ty? jest wielkim, sprawujesz dusz rz?dy
Za Twem skinieniem ju? id? miljony -

Nie zniszcz? czynu Twego wsteczne pr?dy:
Na stra?y robotnik i ch?op wyzwolóny l. ..

New-York, w sierpniu 1919 r.

Jan ?elazowski, ch?op z Opatowskiego.

KOCHANEMU WODZOWI NASZEMU

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU.

O wodzu dzielny, ludowi oddany,
Mi?o?ci? nasz? dzisiaj otaczany!
W Ciebie idea wielka si? wcieli?a,
N a wodza swego Polska Ci? zrodzi?a.

Ty? jest rycerzem, prawdy bojownikiem,
N a polskiej ziemi jeste? nam sternikiem.

Prowad nas, prowad?, o wodzu nasz mi?y,
Aby si? nasze nadzieje zi?ci?y.

Obra?e? drog? prost? dla zbawienia

Ojczyzny naszej, do oswobodzenia.

Znios?e? wi?zienia, niewol?, kajdany,
Szed?e? przez bóle, krew, i ci??kie rany.

Kiedy to pis ?, to si? serca radz?,
J ak Ci? mam uczci?, i czy nie obra???
Bo Ty nie ??dasz s?awy dzi? dla siebie,
Ale Ojczy?nie chcesz s?u?y? w potrzebie.

Tak mi na razie serce odpowiada,
?zy z oczu p?yn? ale dusza rada,
I czuj? szczer?e, ?e w mem ?yciu ca?em

Szcz??liwszej chwili nigdy nie zazna?em.

Edward Filiptnoics,

DO WODZA NACZELNEGO.

Autor, by?y legjonista, w utworze swym daje wierszowan?,

miniaturow?, bo w 140 zaledwie wierszach zawart?, monografj? Ko-
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mendanta. Jest to jeden z tych licznych ?o?nierskich p?odów, w któ

rych szczery wylew uczu?, w danym razie - uczucie mi?o?ci, oku

puje liczne braki formalne. Aczkolwiek tedy nie dorównywa pod
wzgl?dem literackim innym, to jednocze?nie przewy?sza je sw?

prawd? wewn?trzn? i tem samem staje si? jednem z dokumentów
chwili.

Omawiany poemat sk?ada si? ze wst?pu, w którym autor,

nawi?zuj?c do znanej legendy, pisze:
Jest ustro? w górnem, dalekiem niebie,
Przed" urodzeniem poznaj? siebie

Tam duchy, gdy schodz? si? w przedbycie,
Bior?c swe trudy na ca?e ?ycie.

Jednemu z duchów, Archanio? poda? miecz p?omienny
I rzek?: Ty zst?pisz na dno Gehenny,
Wyrwiesz z piekielnej czarnej toni

Sztandary Or?a i Pogoni.

Ty? m? prawic?, id? z gromem Boga,
Ty ?miertelnego rozgromisz wroga.
Obdarzam Ciebie nadziemsk? w?adz?:

Rycerze polscy serca Ci dadz?;

Losy narodu ujmiesz w swej d?oni,

Mocarnym g?osem wezwiesz: do broni!

W?a?ciwy poemat sk?ada si? z wyliczenia znanych z ?ycia
Komendanta czynów: Walka z najazdem moskiewskim, szcz??liwe
uwolnienie z wi?zienia, praca w Zwi?zku Walki Czynnej, organizo
wanie towarzystw strzeleckich. Wybija godzina czynu. Marzenia

maj? si? oblec w kszta?t rzeczywisto?ci. Rozpoczyna si? epopea

legjonów, której etapami: przekroczenie kordonu rosyjskiego, wy

prowadzenie otoczonego Legjonu z pod Ma?ej Uliny; nast?pnie:
Laski, Krzywop?oty, walka na roz?ogach bagnistego Styru, Jab?onka,

Kuk?a, Kamieniucha, Czartorysk, Kostiuchnówka, Optowa, Stochód

Wreszcie:

W goryczy chwili, w godzinie znu?enia

Ty? dobrowolnie cofn?? si? do cienia.

Lecz duch Twój zdali powiewa? skrzyd?ami,
Ci?gle? sprawowa? swe rz?dy nad nami .••

... Odmówi? Niemcom kaza?e? przysi?gi,
Niech Ci historji zapisz? to ksi?gi!

Komendant zostaje uwi?ziony w Magdeburgu. Triumf Wil

helma - krótki: sam pada, a z upadkiem zaborczych koron Ko

mendant powraca do Polski. W my?li o "przybranych córkach",

wyrwa? z r?k Bolszewickich Wilno, Nowogródek, Baranowicze.

Utwór ko?czy si? nast?puj?c? przepowiedni?:
Czeka Ci? jutro marsz triumfalny:
Wygrasz! ach wygrasz bój srogi, walny.
Do zdobytego Ty wkroczysz D?wi?ska

(Czyn to najwi?kszy po wzi?ciu Mi?ska).
Wreszcie zawo?asz: To dawna granica!



126

Rado?? nieziemska rozja?ni Twe lica -

A któ? to spe?ni ten czyn nadludzki?

Nasz ukochany Dziadzio Pi?sudski!

Szeroko p?ynie Twe m?stwo;

Wi?c chwa?a Tobie, Zwyci?zco!!
vi listopadzie 1919 r.

Ignacy Nowakowski.

OR?Y DO LOTU!

(muzyka Emila M?ynarskiego).

Józefowi Pi?sudskiemu, Wodzowi

Armji Polskiej.

Or?y do lotu!

Gdzie mieczów szcz?k,
Gdzie armat huk

I ?mierci j?k!
Ur?ga? wam pod??a wróg,
Powalcie go u Waszych nóg,
Wi?c naprzód, marsz!

Piersi?, wolno?ci polskiej bro?!

Cho? morze krwi,
Cho? p?ka skro?,

Hej, naprzód, wiara!

Z nami Bóg!
Rycerzu nasz, zakuty w stal,
Jak wicher p?d?, jak burza wal,
Bo ju? si? z?oty ozwa? róg!
Hej, naprzód, ?mia?o!

Z nami Bóg!
OLStwórco, Polsce szcz??ciem ?wie?!

Naje?d?ców przemoc daj nam zmóc!

Zwyci?stwa ujrze? daj nam cud,
Niech ?yje Wódz i pol ki lud!

St. Koszutski.

LEG}ONOM CZE??! (Strofa II).

(muzyka w?asna).

HYMN

Cze?? Pi?sudskiemu, wiecznie ?ywa chwa?a,
Wodzowi cze??! Wodzowi cze??!
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Za jego spraw? Polska zmartwychwsta?a!
Legjonom cze??! Pi?sudczykom cze??!

Cze?? Beliniakom rycerskiej fantazji,
Belinie cze??! Beliniakom cze??!

Co przep?dzili moskala ku Azji,
Belinie cze??! Beliniakom cze??!

Eugenja Ptakówna.

BRYGADJEROWI PI?SUDSKIEMU.

Przez d?ugi czas naszego snu,

Duch nasz przygasa? powoli
I nikt nie powsta? aby do czynu
Zawezwa? nas - "do broni".

Lecz gdy burza zacz??a wrze?
I poruszy?a ca?y ?wiat ...

Gdy nasta? wsz?dzie pop?och i strach

Wtedy ... O cze?? Ci M??u Wielki!

Ty? nas obudzi? i da?e? znak!

Stan??e? na czele, a za Tob? wszelki,

M?ody i stary pospiesza? w ?lad.

Ty? nas zawezwa? do walki o wolno??!

Do boju z wrogiem, by skróci? niedol?
I pom?ci? stuletni? Matki niewol?.
O . cze?? Ci w ho?dzie sk?adamy "Cze??" t

Do Boga mod?y b?dziemy nie??,

By za Twe trudy i za Twe m?stwo

Bóg da? zwyci?stwo!-
Kraków, 19. V. 1929 r.

W. Plater.

DRGN??A POLSKA CA?A ••••

Drgn??a Polska ca?a

jak jeden m??,

Gdy j? zacz?? dusi?

bolszewicki w??,

Gdy zast?py wra?e

zala?y kraj
I rozp?ta? or??e

"Sowiecki raj".
Drgn??a Polska ca?a
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i posz?a w bój
Warszawa zawrza?a

jak mrówczy rój:
"Nie dopu?cim wroga,

bo by?by srom"!

Rz.ek?a i odpar?a
bij?cy grom.

Kraju ukochany,
N a Twój wielki j?k,

Synów Twych opu?ci?
beznadziejny l?k.

Tylu m?czenników
niezastyg?a krew,

Zbudzi?a w narodzie

sumienia zew.

"Dank" Ci Naczelniku,
?e? jak wierny syn,

Dla Ojczyzny wyku?
nie?miertelny czyn.

?o?nierzu, cze?? Tobie,
?e? na Wodza zew

Stan?? i ocali?

wszechwolno?ci siew.

Wrzesie? 1920 r.

W. Plater.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU.

19 marca 1920 r.

Nad kolebk? Twoj? puszcz litewskich szumy,

O nieszcz?snej Polsce ?piewa?y Ci dumy.
Tajemniczych g??bin - jezior oczy z?udne,

Rozpala?y w dziecku iskry marze? cudne.

Murawiowskich praktyk krwi? ociek?e Wilno,
Kszta?towa?o serce, jak stal wol? siln?.

Przepojone tchnieniem naj sro?szych katuszy
Rzuca pierwszy posiew zemsty do Twej duszy.-

?ycie swe zwi?za?e? z Ojczyzny losami,
W naj ci??szych niedolach by?e? zawsze z nami,
W niepodleg?o?? Polski wpatrzone Twe oko ... !

J ak zawsze ten sztandar piastujesz Wysoko.
I nie zmog?y Ciebie ni oków ?a?cuchy,
Ni moskiewskich zbirów podszepty - z?e duchy,
Ni szlaki sybirskie, krwi? polsk? brocz?ce ...

Wierne idea?om Twe serce gor?ce.
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Zniczem, co je ustrzeg?, hy?a mi?o?? kraju.
Ten Anio?-Stró? wi??niów-ptaków na wyraju.
Wiara w w?asne prace i narodu si?y,
Pcha?a Ci? do dzie?a, czyny my?l goni?y. -

Nie zawiod?y Ciebie Twe przeczucia wieszcze,
Polska wskrzes?a, ?yje cho? nie ca?a jeszcze ...

I Ty? jej przewodnik, Ty jej Wódz Naczelny,
?yj nam jak najd?u?ej - Komendancie dzielny ...

Jadwiga Torczy?ska-Korulska.

POLSKA - PI?SUDSKIEMU.

Polsko - Ty Królowo w z?ocie i purpurze,

pe?na ?wietnej dumy i magnackiej but y

Polsko - M?czennico nad grobem pami?tek,
co? ?ni?a sen o chwale, bagnetami sk?óta.-

Polsko - Pokutnico, co? krwi?, a nie ?zami

zmywa?a grzechy synów i w pokucie dumna

Polsko - Bohaterko, co? ?y?a i trwa?a,

by na zew dziejowy zerwa? wieko trumny.

Polsko! Ty? zawsze w ksi?dze swoich losów,
dla imion Bohaterów mia?a czyste karty.
Wi?c i dzi? - Wyzwolona, do tych imion wielu

dopiszesz - Pi?sudski
-:- "czterdziesty i czwarty".

Grodno, 9. III. 1927 r.

Ed'Ward Zalasi?ski.

?WIT WOLNO?CI.

Marsza?kowi Pi?sudskiemu w ho?dzie.

Wolno?ci droga! p?to moc traci!

Za duszno ?y? ju? pod rz?dem Niemców,

Obdarz Tw? ?ask?, wszystkich mych braci,

Wyzwóluas z jarzma tych trzech ciemi??ców!

Krzywd, ?ez i mogi? góry spi?trzone,
Przyjm Matko z "Jasnej", jako pokut?,

Zjednocz Twój naród pod Tw? obron?,
Bo? ju? skruszy?a zaborców but?.

Ty bia?y ptaku! wyprostuj loty!!
Oble? Tw? ziemi? ko?em strzelistem,

I usi?d? w gnie?dzie Orle nasz z?oty,
Bo? Ty nam skarbem! god?em ojczystem!

9
Pie?? o Józefie Pilsudskim
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Z gniazda strze? pilnie Twojej Krainy,
Zgody w narodzie, plonu na ?anie;

S?uchaj ?piewania polskiej dzieciny:

.,Ojczy?nie wolnej, b?ogos?aw Panie"!

Fa?ciszowa, 31. X. 1918 r.

Jadwiga Torceytiska-Korulska.

MARSZA?KOWI PI?SUDSKIEMU.

Drogowskazem by?e? w dniach niewoli

i nadziei gwiazd? w szarym mroku.

Tajni? czynów przysz?ych kry?e? w wzroku,

który p?on?? ogniami - sokoli.

By?e? sercem dzwonu w czas martwoty,

który budzi? do czynu drzemi?ce,

by?e? zorz?, co Wolno?ci s?o?ce

wywo?uje pragnieniem, t?sknot?.

By?e? Czynem, gdy Czyn by? zbawieniem

i nakazem racji stanu nawet.

U p?on?cych, krwi? ociek?ych lawet

Ty? by? Wodzem narodu - sumieniem.

A gdy umilk? huk dzia?a bojowy,
Polska b?ys?a w Wolno?ci znów glorji
Ty - na dalszych kartach Jej historji
kre?lisz twórczy swój czyn pokojowy.

Grodno, 1. II. 1927 r.

B. Karpi?ski.

DZIADKOWI.

W?ród gromów or??a i szcz?ku
w?ród bólu i ?ez i j?ku
wyros?e? z mi?o?ci - z rozpaczy

wiedz?c - co znaczy

m?stwo!

I szed?e? za kraj w m?cze?stwo
roznosz?c po polach szale?stwo

boju i trudów!
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I by?e? jednym z tych cudów

co nasza ziemia wyda?a ... !

W Twych r?kach skupi?a si? ca?a

ca?a nadzieja Ojczyzny!
Przyj??e? w siebie krwawe blizny
i rany za kraj - co nie bol? - !

Rany - których ból przemija
bo s?odycz mi?o?ci je goi
a m?stwo poi!

Zofja Sta?czykowska.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU.

W rycerskiej epopei, w przebrzmia?y ch walk legendzie
Od równin ukrainnych do rozhukanych mórz-

?yje Twe wielkie imi?, uderza w serc or?dzie,
Has?em i zawo?aniem p?omiennych, mocnych dusz.

Olbrzymie my?li swe w dziejowej kre?lisz ksi?dze.
W marmurze straszne czyny, Twój ci??ki kuje m?ot.
I dumasz sen odwieczny, o s?awie, o pot?dze,
Sposobi?c duchy - or?y, na górny, gwiezdny lot.

0, Wodzu, my nieliczni, lecz sil w nas za miljony,
Ski?! a wnet w proch obrócim urz?dze? starych ?ad,
N ad t?umy wzleci sztandar nasz bia?y i czerwony

Zechcesz .•• ruszymy z posad przes?dów trupich ?wiat.

0, Wodzu, my przy Tobie ?elaznych rot szeregi
Przeznacze? Twych wyroki - zna tylko jeden Bóg.
Kto wie spienione fa?e zalej? Wis?y brzegi ...

-

Nad nami jeden sztandar, ?mier? jedna, jeden wróg!. ..

Zbyszek Raczek.

DZIECI? DO KOMENDANTA.

Dziadku, chocia? Ci? nigdy w ?yciu nie widzia?em,

Jednak kocham Ci? bardzo swojem sercem ma?em.

Znam Ci? tylko z obrazków i z opowiadania,
?e w?sy masz ogromne, ?e mia?e? kasztank?
Konika, co Ci? nosi? gdy bi?e? Moskali,
?e nosisz maciejówk? i du?o medali

I krzy?ów du?o za swe dzielne czyny;

° kocham Ci? bardzo mój Dziadku jedyny.
9*
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Kocham Ci? za to, ?e? Polsk? zbudowa?

I naszych wrogów dobrze poturbowa?,
?e? bolszewikom takie sprawi? lanie

J ak mnie mój tatu? gdy z?y rano wstanie.

Gdybym wszystko wylicza? wiersz by?by za d?ugi

Dosy?, ?e Ci? bardzo kocham za Twoje zas?ugi.

W?odzimierz Ogo?czyk Godziszewski.

NA RYCERSKIE POSZED?E? JUZ BOJE ...

Szaremu Komendantowi, Umi?owanemu

Wodzowi - Józefowi Pi?sudskiemu ..•

Na. rycerskie, Wodzu, poszed?e? ju? boje,
W ducha odziany hart i jasne pancerze!
Dzielno??, duma m?ska czo?o zdobi Twoje,
W Polski wierzysz Swit ogni?cie i szczerze!

W?ród bagnetów b?ysku mocarne l?ni? d?onie,

Jak ojce niez?omny, by d?b b?dziesz Ty trwa?!

Ciebie, Wodzu, ?wietlany duch ich owionie:

Po zwyci?stw laur - m??nie pójdziesz ?ród bratnich cia? ..•

Ostatnie z ?o?a ?mierci ?l? Ci or?dzie:
Sam Mocny Stwórca niech?e czuwa nad Tob?!
Z wiary anielskiej, z woli Twej - Czyn Twój b?dzie!. ..

Smutkiem zamglone me serce, nie ?a?ob? ...

W?ród burz, kul, granatów .. powiedzie Ci? Panna

Przeczysta - do Po] ski. .. , jak Gwiazda Zaranna!

Na Podhalu 1915 r.

Wlodzimierz Ogo?czyk Godziszewski.

B?OGOS?AWIE?STWO WAM RYCERZE ...

Józefowi Pi?sudskiemu,
Niez?omnemu Rycerzowi, Wskrzesicielowi Wolno?ci,

który sta? si? uosobieniem Ojczyzny ...

B?ogos?awie?stwo Wam i pozdrowienie Rycerze ...

Niech lekkiem b?dzie trudów brzemi? i ?o?nierski krzy?!
Z Tytanów niez?omn? moc? ... w ?wi?tej id?cie wierze -

N a zwyci?stwo dni nowe - Or?y Wy nasze le?cie? wzwy?!
Szlem pok?on i bratnie Wam Woje - b?ogos?awie?stwo -

Na ten bój ci??ki, -

herkulesowy prawieków trud ...

Nadludzka pier? Wasza ... rami?, - krwi, bólu m?cze?stwo -

Z niewoli kajdan ... polskiej wykrzesze Wolno?ci - Cud!...
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- Niech?e Was, m??ni rycerze.
- Sam Stwórca tam chowa, -

Nasza Cz?stochowska, Polskiej Korony Królowa, -

Cudna, mo?na Pani, co u Ostrej ?wieci Bramy!
Pod Jej skrzyd?ami - w przeznacze? Swit le?cie Orl?ta ..•

Mi?o?ci wszech si?? kruszcie wi?zy!... "Panno ?wi?ta -

Bogu - Rodzica Dziewica!!... za Wami ?piewamy ...

Janina Olszewska.

NACZELNIKOWI.

Droga Twa, Wodzu ukochany
Sz?a przez Sybiru ?nie?ne pola
I wi?cej, ni? ?miertelne rany

Polski bola?a Ci? niewola.

Ty - orze? jasny, pan b??kitów,

Marzy?e? dumnie stawi? czo?o

I wie?? Ojczyzn? sw? do szczytów,
Gdy b?d? gromy bi? woko?o.

I sen, co wszystkie serca ?ni?y,
Ty? postanowi? oblec w cia?o,
Zew rzuci? w zimne te mogi?y,
K?dy rycerstwo Chrobrych spa?o.

I niespo?yte da? im moce,

Ojczy?nie kra?ce a? do morza

T? my?l? serce Twe ?opoce,
Tych my?li w oku ?wieci zorza.

Dzisiaj Ojczyzna wyzwolona
Moc? gor?cej Twojej duszy,
Ku Tobie wznosi swe ramiona

Wrogiej niewoli p?ta kruszy.
Ty? jest poet? tak mocarnym,

Co poematy czynem pisze, -

O Tobie ?anem pójdzie czarnym

Pie??, co wkr?g echa rozko?ysze.
Dla Ciebie, Wodzu, w Polsce ca?ej
Mi?o?? tak ro?nie, jak zbó? ziarna

I póty wielkiej Twojej chwa?y,
Póki chleb rodzi ziemia czarna.
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W DNIU IMIENIN

KOMENDANTA.

Aleksander Szcz?sny.

NA DZIEN 19 MARCA.

l\-Iie? serce wielkie, wytrwa? z niem, cho?by samemu,

Wiedz?c, ?e ono starczy za rodów klejnoty,
Przez mi?o?? dla Ojczyzny nie ugi?? si? z?emu ...

Oto, co cz?owiek wolny mo?e da? z swej cnoty.

Przyjd? nam ci??kie chwile, zewsz?d go osacz?:

Wróg mocny, wiara ma?a, zawi?? i zw?tpienie;
On, patrz?c ponad innych, którzy bliskie bacz?,
Zostanie z wiar? w Ziemi? i swoje sumienie.

Bo z ziemi tej urasta? i z Ni? si? sprzymierzy?,
Jej niewola, - niewol? jego by?a ?ycia,
A przeto ponad ludzie Jej g?osom zawierzy?
I wytrwa tak, jak kamie?, po?ród wód rozbicia.

1918 r.

Autor nieznany.

ADRES UCZNIÓW

AKADEMJI SZTUK PI?KNYCH.

Serca Ci dzisiaj przynosimy w dani,
Co z Twojem w jeden hij? rytm t?sknoty
I krwaw? ran?, która Ciebie rani ...

Niech Ci si? zi?ci sen o szpadzie z?oty,
Zrodzony w buncie d?awionego ducha;
Niech Polski pos?g, z jednej kuty bry?y,
Wstanie z r?k Twoich, z o?a, co wybucha,
My tutaj, cichej pracy daj?c si?y-
Ongi? z pod znaku Twojego ?o?nierze

?yczymy Tobie: oby? oblek? w szaty
Ten sen, co ?ród?o z bólu bólów bierze,
A dzie?o Twoje niech umaj? kwiaty!

Cze??!

Kraków, 19 marca 1916 r.
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Jerzy Orwicz.

W DNIU IMIENIN KOMENDANTA

JÓZEFA PI?SUDSKIEGO.

Naczelniku nasz m??ny
- niespo?ytej si?y,

Masz w sobie skr? Ko?ciuszki - moc ducha ofiarn?,

Wierzysz ?wi?cie, ?e ?adna krwi kropla nie mam?,

W imi? Polski przelana! - W Tobie si? skupi?y
My?li nasze. My Twoi wierni ho?downicy,
W Tobie czcimy dzi? Wodza i mi?ujem Brata,
Z Twej duszy sp?ywa na nas s?oneczna po?wiata,
Niby promie? nadziei z cudu b?yskawicy.-

Za Tob?, Komendancie, idziemy ol?nieni

Do zdrojów ?yciodajnych za przewodni? gwiazd?,
Ty torujesz nam drog? - orle wskrzeszasz gniazdo,
Ty z ha?bi?cej niewoli wywiod?e? nas cieni,
Cze?? Ci, i? uderzy?e? w czynów stal, jak gromem,
Cze?? - i? jeste? nam wzorem hartu, si?y, m?stwa,
Huf dzielnych moc? s?owa wiod?e? do zwyci?stwa,
Cze??, ?e? wskaza? bezdomnym: Ojczyzna wam domem!

Cze?? Ci, Wodzu, - cze??, chwa?a, ?e? szcz?kiem or??a
Obudzi? serca polskie! - Przy ramieniu rami?
Stoi m?ód? - jak mur ?ywy. -!Znow Piastowe znami?

Wy?ania si?. - Polska wskrzes?a - wskrzeszona zwyci??a
I rzecze: "B?ogos?awion b?d? mi, wiemy Synu!..."
My dzi? Tobie da? serca, ho?d sk?adamy szczery,

I?e? dla nas zwiastunem sta? si? nowej ery,

A skromno?ci? sw?
- sobie? przysporzy? wawrzynu.

?yczenie nasze jedno: Niech si? nie rozprasza

N aród w drobne od?amy, lecz jakby z granitu
Kowan - niech sztandar Polski wci?? dzier?y u szczytu,

Ojczyzna niechaj b?dzie wielka - silna - nasza!

W marcu 1917 r.

Stefanja Tatarówna.

19?MARCA 1918 R.

Twa dusza z nami, cho? jeste? daleko

I g?os Ci? od nas dolecie? nie mo?e

Gdy Ci w t?sknocie dni powoli ciek?,
To na wschodz?ce co dnia patrzysz zorze

I te promienie zapytujesz Bo?e

O polsk? dol?. A kiedy powiek?
S?o?ce pot??ne wstrz?sa nad polami,
Patrzvsz na? z nami.
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Jak?e nam dusza Twa zawsze przytomna

Przy ka?dem s?owie i przy ka?dym czynie
Przez m?k? zdaje si? taka ogromna,

Jakby obj??a naród i z nim p?ynie
(Na swoj? w?asn? niewol? niepomna)
Ku wyzwolenia koniecznej godzinie,
Która wspólnemi wstrz??nie kajdanami,
Twa dusza z nami-

Ona jest jedna, niezamkni?ta, ca?a,

?adnej przemocy, wi?zom niepodleg?a,
Bo swe promienie na naród rozsia?a,

?wi?to?ci naszych zawsze b?dzie strzeg?a
I na stra?nicy owej wiecznie trwa?a,

Chocia?by cia?a swojego odbieg?a,
Nieskr?powana nigdy ?a?cuchami

Bowiem jest z nami.

Kraków, w marcu 1918 r.

Ry?.

NA DZIE? I9 MARCA I9I9 R.

Obywatelu, Brygadjerze!
My, szary t?um ...

?o?nierska, prosta bra?,
Przy Tobie we czci, ?Wi?tej wierze,
Do ko?ca b?dziem trwa?!

My nie zapomnim, Wodzu szary,

Doznanych krzywd,
Które Ci srebrz? w?os ...

Znasz, "Dziadku", serca Twojej wiary,
Bo? jeden by? nasz los!

Sk?adalim Tobie ?lubowanie
W kurzawie krwi,
Nie ?a?uj?cy lat ...

Bra?o przysi?g? armat granie,
Echami nios?c w ?wiat!

I dzi? armaty jeszcze graj?
I p?ynie krew,
A Ciebie nam tu brak;
Lecz relutony w wierze trwaj?,
Wpatrzone w dal, -

w Twój znak!
Wodzu narodu! -

Trwaj? w wierze,
Obywatelu, Brygadjerze!
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Autor nieznany.

'"CZWART ACYu

KOMENDANTOWI PI?SUDSKIEMU

W DZIE? IMIENIN.

(ostatnia zwrotka adresu) .

... Wierni Ojczy?nie póki ?ycia w piersi,
Najwierniejszemu, - có? Ci mo?em nie??? ..

W s?owach ostatni, w czynach zato pierwsi,
Chc? by? Czwartacy, Wodzu, na Tw? cze??!. ..

1919 r.

Autor nieznany.

DWOM SOLENIZANTOM

NA DZIE? 19 MARCA.

By praca wasza by?a i nadal owocn?,

Belweder i Bristol niech si? dzier?? mocno,

k najwa?niejsze sedno tajemnicy:
Niech jeden pra-unika, a drugi le-wicy.

1919 r.

Autor nieznany.

W DZIE? IMIENIN J. PI?SUDSKIEMU.

Kochamy Ci?! bo? stworzy? "Czyn"!
Bo pokaza?e? ?wiatu,

J ak walczy prawy Polski syn,
Z caratem lub hakat?.

Kochamy Ci?! bo? stworzy? "Moc",
Nasz drogi Naczelniku-

Wi?c masz za sob? w dzie?, czy noc

Czwartaków w zwartym szyku.

Lwów. w marcu 1919 r.
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..

Boles?aw Jab?o?ski.

PIE?? ?PIEWANA

W SUWALSKIM PU?KU PIECHOTY

W DZIE? IMIENIN NACZELNIKA PA?STWA

JÓZEFA PI?SUDSKIEGO.

Przypomnijcie, ch?opcy,
J ak my Lid? brali,

Wrogów by?a wielka moc,

A my si? nie bali.

Czemu si? nie bali,

Dzisiaj za?piewamy,
Bo nasz Wódz, nasz drogi Dziadek,
Jecha? razem z nami.

?e takiego Pana

Komendanta mamy,

My, za?, ch?opcy suwalesaki

Pie?? mu za?piewamy.
Za?piewajmy piosnk?
W dzie? Imienin Jego.
Za?piewajmy i witajmy
Wodza kochanego.

Winszujem Ci, Wodzu,
I ?yczym Ci szczerze:

Niech?e Ci? Panienka ?wi?ta
Od z?ego ustrze?e.

Niech?e dopomaga
Pan Bóg dzie?om Twoim,
Bo za?, póki rz?dzisz nami,

Wroga si? nie boim.

Winszujem Ci, Wodzu,
I zdrowia Ci ?yczym,
Jeszcze nawet Ci do ?ycia
Trzysta lat odliczym.

Jeszcze wiele ?ycze?
By?my Ci ?piewali,
Ale ju? sekcyjni
Na zbiórk? wo?ali.

1919 r.
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?olnierze Harcerze Okr?gu Siedleckiego.

KOMENDANCIE!!

.I?e? mia? wiar? wbrew nadziei,
- b?ogos?awiona niech b?dzie wiara Twoja!

I?e? mia? rozum niepodleg?y, na narodowej wiedzy jedynie oparty,
- b?ogos?awiony niech b?dzie rozum Twój!

I?e? mia? wol? nieustann? ku zwyci??aniu, uporn? wol? Litwina,
b?ogos?awiona niech b?dzie wola Twoja!

I?e? r?k? Tw?, stargawszy niejednokrotnie okowy, pochwyci? miecz

Ojców naszych,
- b?ogos?awiona niech b?dzie r?ka Twoja!

I?e? g?osem Swym zbudzi? z ziemi niewoli ?pi?cych rycerzy.
- b?ogos?awiony niech b?dzie g?os Twój!

I?e? z wi?zie? na pola bitew poprzez ca?? Polsk?, a st?d powtórnie
zeszed? do wi?zienia, aby wyj?? ze? z nastaniem dnia wolno

?ci i wst?pi? do stolicy jako Wódz-zbawca.
- b?ogos?awione niech b?d? stopy Twoje!

I?e? d?wigaj?ce si? a gro??ce wci?? zawaleniem si? z powrotem ?ciany
domu ojczystego barkami Twemi wspar? i ustawi? i straga
rzem sejmowym spoi? i dachem rz?du nakry?,
- b?ogos?awione niech b?d? barki Twoje!

I?e? naród na ?wierci poci?ty, a w?asn? niezgod? padaj?cy si? nadal

w kawa?y, krwi? Twego wodzowskiego s?rca w jedno ?ywe,
nie?miertelne, niepodleg?e, pot??ne cia?o Ojczyzny naszej spoi?.
- b?ogos?awione niech b?dzie serce Twoje!

Pos?uezeristwo - Wdzi?czno?? - i Wierno?? - Uwielbienie - B?ogo
s?awie?stwo - i Mi?o?? ca?ego wolnego Narodu polskiego, to

warzyszy? Ci b?dzie we wszystkich zbo?nych pracach
Twoich poza kres ofiarnego ?ywota Twojego

- Nie?mier

telno??!

W marcu, 1919 r.

Pawe? Wasilewski gospodarz we wsi Turze.

PIE?? NA IMIENINY NASZEGO NACZELNIKA

I NA]WYZSZEGO WODZA.

(melodja, jak: "Po pustym stepie").

Gdy si? zerwa?a wojenna fala

I wko?o armat ozwa? si? ryk,
Na Polsk? burza wojny si? zwala,
Na ziemiach Polski wojenny szyk.

l Wiersz niniejszy ukaza? si? równie? z podpisem - Twoi ?o?nierze w "Naprzo

dzie" krakowskim 19. X. 1919 r.
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N a ziemiach Polski krwawe zapasy

Wydaje Polski potrójny wróg,

Spalone miasta, wioski i lasy, -

Co cierpi Polska, wie tylko Bóg.
W przeciwnych frontach polscy ?o?nierze,

Brat bratu ?mierci zadaje cios,

Dusza si? wzdryga, gdy my ?le szczerze,

J ak straszny Polsk? spotyka los.

Gdy ?o?nierz biedny w polu si? zmaga,

Za spraw? wrogów musi si? bi?,

Rodz? si? my?li, jak na zniewag?,
Któremu z wrogów pok?ony bi?.

Wi?c Polska zwa?a w tak ci??kiej chwili,

Czy si? nie znajdzie wiemy syn Jej,
Nieraz j? przecie tacy zdradzili,
Co z?ote zyski ci?gn?li z niej.

Nie smu? si?, Polsko, Ojczyzno droga,
Masz jeszcze synka, co si? zwie Lud,
A Wódz przys?any jest mu od Boga,
Józef Pi?sudski, co stworzy? Cud.

Wódz nasz najwy?szy, Wódz nasz kochany.
Skruszy? ?a?cuchy niewoli Twej,
Wyniós? lud biedny, poniewierany,
Za syna odda? go Matce Swej.

A lud Twój biedny, Ojczyzno droga,
Lud, co go wskrzesi? najwy?szy Wódz.
Nie wpu?ci w Twoje granice wroga,

Wróg nie ma si?y, aby go zmóc.

My w Twej obronie Polsko kochana,

Pójdziem za Wodzem na kra?ce Twe,
JU7. b?dziesz wolna, a nie poddana,
Ju? Ci? wrogowi nie damy, nie!

Ty, N aczelniku, Wodzu najwy?szy,
Pomnij, ?e z Tob? jest polski lud,
Cho? pogardzany jest przez bra? wy?sz?,
Ale nie zdradzi Ci? i Twych cnót.

Nie dbaj wi?c, Wodzu, na takich, którzy
Wieniec cierniowy radzi Ci sple??,
Gdy Ci? otocz? najwi?ksz? burz?,
My za Ci? ?ycie gotowi nie??!

Ty, co chor?giew trzymasz w swej d?oni,
Wznie? j? wysoko na Polski cze??,
By po sko?czonej wojennej toni

Nasz orze? móg? si? w ob?oki wznie??.

Gdy, Naczelniku, silnie z narodem,
A naród z Tob? zespoli si?,

To.Pol?ka.stanie si? silnym grodem,
Juz Jej me damy wrogowi, nie!

1919,r.
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Kazimierz Czy?owski

KOMENDANT.

W oczach si? dziwne wizje snuj?,
Jakowe? siwe jak proch wojska,
w?ród z?otych zbó? ko?uj?,
to nikn?, to znów wstaj?,
w uszach raz piosnka dzwoni swojska,
to znów harmaty graj?.
Za kogo to i poco,

-

sk?d id? owe szyki, -

czemu bagnety si? migoc?,
kto s?ysze? ma te krzyki?
Jak na korowód wstaj? mary ...

Kto? wojny rzuci? has?o

i oto wieko trumny trzas?o,

by czeka? na ofiary,
Nie! To nie ofiar ch?tne wieko!

Wojna! Zmartwychwsta? czas umar?ym,
cho? pola ?wie?? krwi? ociek?,
cho? zamr? z l?ku kar?y,
cho? wrogi prowadz? targi,
by zmaza? imi? Polski,

krzyk boju zerwa? si? na wargi.
w s?o?cu mign??y si? bagnety,
jak amulety,
budz?ce ze snu tan chocholski ...

Na bój! Na bój! Na nowy czas

kto? wyprowadzi? nas!

i oto jak korowód mar

wiod? si? poprzez krwawe grudy,
szare jak proch ten ?o?nierski. -

Hej! - dok?d d??? owe szyki?
Na bój, Na bój! Na m?ki kres!

Bez szumu, bez parady,
bez po?egnalnych ?ez,

chwycili, rdz? przejad?e szpady
i jako grom

b?ysn?li swoim czynem.

Nie ?nili stroi? si? wawrzynem

i porzucili ojców dom.

A poco? N a czyj rozkaz?

Niechaj to ci powiedz?,
których mogi?y Polsce miedz?

wyros?y na granicach!
Sna? zobaczyli swój drogowskaz
na ojców szubienicach,
na dziadów swoich krzy?ach,
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kiedy sw? wiar? umie?cili w spi?ach
i poszli na ten bój
o wolno?? sw? i prawo,

przez ?mierci rzek? krwaw? ...

jako na ?ywot swój.
Pytacie: kto ich wiedzie,
i kto ich od pocz?tku wiód?

przez owej rzeki krwawy bród,

pytacie: kto na przedzie? ..

Kto zacz ów m??, co trudom ur?ga

i niezmo?ony, czyn wiedzie do ko?ca,
co zacz On, który nakszta?t pos?ga

w?ród w?asnych braci s?dów i pr?gierzy
nieraz sta? jako jedyny obro?ca

praw owych braci i zjem ich rubie?y.
Kto zacz jest m?? ów, który na dzie? wojny
spiskowa?, rozt?uk niewolnych kajdanów
i wysposabia? hufiec w miar? zbrojny,
cho? mu pod nogi rzucano kamienie?

On, który podj?? sam czyn tytanów
i narodowi oczy?ci? sumienie!

On to - rozrzuci? po ziemiach wszej Polski

jedynej wiary jedyne wedety,
?e wolno?? zi?ci nie sejmik warcholski,
lecz S?d przysi?g?y na w?asne bagnety.
Pytacie: kto On? - To ten sam robotnik,
co w lud zapuszcza? czynów fundamenty!
co krwi? spisywa? ojców testamenty!
On - to najpierwszy, ten w?a?nie ochotnik,
co w ?wi?tej wojny uderzy? nam dzwon!

Na bój o wolno?? i o dzie? jutrzejszy!
Pracy r?k j ego ?aden s?d nie z m n i ej szy.
Oto z pod Karpat i z pod Tatr

J ak halny wiatr
.

niesie si? echo Jego czynów.
Hen oto po woly?skie b?ota

i hen po kres podolski
ros?y mogi?y Jego synów!
Patrzcie! to Jego s?awy prawo!
To Jego droga jak Golgota,
co grud? krwaw? .

wodzi?a Go przez ?mier? do Polski!
Przez chaos i przez mroki,
przez wojny naj zawzi?tszy sza?,
przez przel?knionych krzyki -

On trwa? -

i praw? drog? wiód? swe szyki,
i w dzie? dzisiejszy stawia? kroki!

Pytacie: kto On? -:- To ten sam

Komendant, co rozkazy wydawa? przez swe spi?e,
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a jako drogowskazy
swych dróg - ustawia? krzy?e
a? do wolno?ci bram!

Komendant - ów robotnik,
co iszcz?c testamenty,

.

budowa? fundamenty
pod wolno?? i pod prawo!
Komendant - ów ochotnik,
co pierwszy rzek? krwaw?

j? w "dzisiaj" pod pr?d p?yn??!
On, który nie da? zgin??
ni Polsce, ni Ludowi!

On, który nie da? zgin??
na darmo ?o?nierzowi!
I oto dzisiaj ?wi?to -

na wie?ach znak zatkni?to
na ho?d Komendantowi!

Kraków, 19 marca 1919 r.

A utQr nieznany.

ZO?NIERSKIE ZYCZENIA

NA IMIENINY NACZELNEGO WODZA.

Graj, ?o?nierska tr?bko,
Przez góry, doliny:
?wi?ty Józef dzisiaj,
"Dziadka" Imieniny.

Có? Ci na wi?zanie
?o?nierz da? jest w stanie,

Wodzu nasz, Wodzu nasz,

Wodzu nasz kochany!
Nie potrzeba Tobie

Brylantów, ni z?ota;

Brylantami ?wieci

Twa rycerska cnota,

A serce ?o?nierzy
Do Ciebie nale?y.

Wodzu nasz, Wodzu nasz,

Wodzu nasz kochany!
Królewskiego p?aszcza
Nie wdzia?by? na bary,
?wietniejszy od niego
Ten Twój mundur szary.

Bez królewskiej maski

Ty? Król z Bo?ej ?aski,



144

W odzu nasz, Wodzu nasz,

Wodzu nasz kochany!

?yczymy Ci zdrowia,

Zdrowia i t??yzny,

?yj sto lat dla Polski,

Ku chwale Ojczyzny.
Ty? spi?u kolumna,

Polska z Ciebie dumna,

Wodzu nasz, Wodzu nasz,

Wodzu nasz kochany!

1920 r.

Autor nieznany.

TOBIE, KOMENDANCIE.

Nie frazesów wspania?e oki?cie,

nie s?ów pustych pi?knie brzmi?ce d?wi?ki,
nie wawrzynów przestarza?e li?cie,
nie wspomnienia dawnych czasów szcz?ki,
ani wonnych kadzide? opary,

ni t?sknoty, tak znane w ?o?nierce ...

W dniu Imienin Komendancie szary,

?o?nierz do nóg sk?ada Ci swe serce.

1920 r.

Józef Relidzy?ski.

NA DZIE? IMIENIN KOMENDANTA.

A kiedy ?wi?ci? uroczy?cie mamy
dzie? ?wi?ta Twego, co jest Polski ?wi?tem,
niech w serca polskie i niech w polskie bramy
radosny okrzyk bije, nad przekl?tem
widmem przesz?o?ci bladej, ?lepej, niemej,
niechaj, rumiany, grzmi: ZMARTWYCHWSTAJEMY!

Okrzyk najmilszy Ci; g?os znany, bliski,

którym Bóg natchn?? dusz? Twoj? dumn?
i który, z modlitw matki do ko?yski
dziecka sp?yn?wszy, odt?d w?ród serc, trumn?

cuchn?cych, goni?, Wodzu, Ci? wytrwale,
gdy? szed? samotny, ku M?ce lub Chwale.
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Los Chwa?? wybra? i sen sta? si? jaw? ...

O, ile? w Jawie tej Twojego trudu,

znoju bezsennych nocy, l?ni?cych ?zawo,
ile? szamota?, gdy, z?akniony Cudu,
w ruroku-? wydartem sercem ?wieci?, w m?ce

o zimny, ostry mur krwawi?e? r?ce ...

Przysz?o?? oceni jedna to, i imi?
Twe w niegasn?cy blask wieków spowije
my dzisiaj, skryci jeszcze w walki dymie,
budowniczowie Jutra, kiedy ?mije
obce i w?asne u nóg sycz?, jedno
wiemy, ?e? z tych jest, co w gromach nie bledn?.

A wi?c cze?? Tobie, który? wszystkie cnoty

dawnych Polaków z Cz?owieka Nowego
blaskiem po??czy? i spe?ni? t?sknoty
m?cze?skie, co od tajg sybirskich bieg?;
który? jest dla nas has?em i sztandarem,

wiar? poleg?ych, ?e nie legli darem.

Wi?c, zamiast ?ycze?, w d?onie Twe sk?adamy
?lub twardy, jako Twój by?, Naczelniku:

?e ziemi, sk?d nasz ród jest, my nie damy
od Tatr granitu po fale Ba?tyku,
a? si? rozwinie, jak barwny pas s?ucki ...

?yj nam i prowad? nas! Marsz, marsz Pi?sudski!

Warszawa, w marcu 1920 r.

Leon Rygier.

?L UBOW ANIE PIE?NI NACZELNIKOWI

W DNIU IMIENIN.

Mia? Król Jegomo?? swych pochlebców grono,

Co go s?awili pie?ni? utrefion?;

Poeta, strojny we frak i ?aboty.
W s?abem si? sercu doszukiwa? cnoty ...

I brzmia?a lira uczonemi d?wi?ki
Pod pog?askaniem sztucznem dwornej r?ki,
Lecz ?ywe t?tno w pie?niach tych nie bi?o,

Bo Muza nie da si? zniewoli? si??.
Pe?ne dowcipu, wykwintnej og?ady
Na nic czwartkowe zda?y si? obiady;
?aska królewska psu?a dusz? harda,
Co wtedy szczera, gdy wolna-i harda.

Misternie r?ni?te ?licznych strof kryszta?y
Ch?odnemi blaski nied?ugo ja?nia?y;
Czas je u?mierci?, jak wszystko u?mierca,

Co pie?niarz pocznie z g?owy, a nie z serca.

Pie?? o Józefie Pl?sudsklm 10
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D?ugo czeka?a potem polska mowa

N a potarganie p?t wolnego s?owa;

D?ugo si? skar?y? gorzkim serca p?aczem
Na sw? niewol? Wieszcz, co by? tu?aczem.

A? wreszcie przyszed? ten Czterdziesty Czwarty,
Co ksi?gi dziejów odwróci? nam karty,
I rozpaliwszy nowych ?witów ?uny,
Na ton wolno?ci znów nastroi? struny.

Z ziemi Rejtana, Ko?ciuszki, Traugutta
Ta Moc si? jawi, przez Wieszcza przeczuta,
Duch, nie królewskim odziany szkar?atem,
Lecz bohaterstwa l?ni?cy majestatem;
A taki polski - jak ta ziemia sama.

A taki prosty
- jak pie?ni Adama,

A taki braciom swoim m?odszym bliski,

Jakby ka?demu ?ni? si? - od ko?yski,
Czy? Jemu schlebia? ma pie?? zmartwychwsta?a,
Jak królom kiedy? i panom schlebia?a?

Czy ma Go s?awi? patetycznym tonem

I uni?onym a? do stóp pok?onem?
Nie!... On pochlebstwem s?u?alczem si?' brzydzi,
A za? pok?onów niskich nienawidzi;
On, co gwiazd si?ga piórem u szyszaka,
Chce mie? wolnego, dumnego ?piewaka!

Wi?c, Naczelniku, Wodzu nasz kochany,
Nie hymny niesiem Ci, ani peany,
Lecz w prostych s?owach wierne ?lubowanie,
?e pami?? Twoja ?wi?t? nam zostanie,
?e mi?o?? nasza taki ?ar roznieci,
Co przetrwa prób? naj d?u?szych stuleci

I póki Polska trwa, w duszach Jej synów
Przechowa wdzi?czno?? dla Twych wielkich czynów.

Lecz pusta wdzi?czno?? nie mo?e by? mi??,
Temu, w kim serce ??dz? czynu bi?o;
Wi?c w pie?niach naszych Twego wzoru chwa?a
Tak d?ugo b?dzie, tak trwale ja?nia?a,
?e si? w jej blaskach wielki cud dokona:

Duch Twój w pokole? przysz?ych wejdzie ?ona
I tak si? z tre?ci? ich dziejów zespoli,
A? zniszczy wreszcie - wszelki ?lad niewoli!

1920 r.

Janina Colonna Walewska.

NACZELNIKOWI W DZIEN IMIENIN.

Mój Naczelniku, cze?? Ci, cze??!

Ty? pierwszy nam wolno?ci wie??

Wyg?osi? móg?
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Z rozstajnych dróg,
Mój Naczelniku, cze?? Ci, cze??!

Mój Naczelniku, cze?? Ci, cze??!

Na wschód Tw? wyci?gn??e? pi???,
?net hydra dr?y,
Cho? ostrzy k?y.
Mój Naczelniku. cze?? Ci. cze??!

Mój Naczelniku, cze?? Ci. cze??!

Anarchji Ty nas nie dasz zgnie??:
Od m?odych lat

? olno?ci kwiat
•

? sercu? swem nosi?, cze?? Ci. cze??!

Mój Naczelniku, cze?? Ci, cze??!

Mi?o?? Ci swoj? chce dzi? nie??

Twój szczery lud

Za znój i trud.

Mój Naczelniku, cze?? Ci, cze??!

W marcu 1920 r.

W?adys?aw Boche?ski.

o WODZU.

By? czas, kiedy na Piastów i Jagiellonów ziemi,
w kolebce marze? pierwszych naszyd:t wielkich wieszczów,

cierpia? lud Polski ból, ból wstrz?saj?cych dreszczów ...

gn?biony ?apami siepaczy carskich zach?annemi.

W ów czas - cierpie? i surowej ka?ni.

przysz?o na ?wiat w dworku kresowym pachol?,
nie t?gie. lecz z zapowiedzi? czynów wielkich na czole,
czu? i wida? to by?o jaknajwyra?niej.
Ros?o-ci to i cierpia?o razem

z najlepszymi Ojczyzny synami,
zaja?nia?o w ogromie pracy i trudów - czynami,
a? sta?o si? swej woli i Narodu woli pe?nym wyrazem.

I dzi? - duszy mej niech nie ra?? i nie rani? krzykiem,
kracz?ce nad Polsk? rozwydrzone s?py,
nie zdolne poj?? swym umys?em t?pym,
?e dzieci? to - jest Narodu najwy?szym Sternikiem!

W?adys?aw Bochetiski.

WODZOWI I POLSCE.

Marsza?ku! - My rzesza Twoja, Ciebie zwa? tak chcemy!
s?ówko jedno mamy Ci do powiedzenia:
gdy ?wi?ci? b?dziesz dzie? Twego imienia,

pami?taj, ?e?my Twcmi dzie?mi dobremi.

10*
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Gdziekolwiek z nas ma kto swoje gniazdo:
nad Wart?, Wis??, Bugiem, czy nad Wilj? -

o du?o nas jest! tylu! - tylu! - tylu! -

niesiem Ci serca swoje, nasz najlepszy Gazdo.

Ty kochasz Wodzu hluz? i siermi?g?,
nas wszystkich kochasz przecie? jednakowo,
pod Tw? ojcowsk? piecz? i Boga Jehowy,
wci?? Polska kwitn?? b?dzie i rosn?? w pot?g?.

My razem z Tob? my?limy i czujem
jak Ty, wci?? jeste?my Polski stra??,

gotowi odeprze? ka?dy atak wra?y,
-

szcz??cia Tobie i Polsce winszujem!
P?yn?ce z serc naszych ?yczenie -

przyjm Panie Marsza?ku, Wodzu waleczny,
czuj si? swojo z nami i zawsze bezpieczny, -

bo ono jest proste i szczere jak Twoje sumienie!

*
* *

o sobie s?ówko te? rzekn?:
Jestem mistrz s?owa harfiany,
Najwi?cej kocham ojczyzn?
Jej ciChe wody i ?any.

I Ciehie kocham jednako,
Bo? Twórca S?owa i Czynu,
Narodu mego Wyrazem:
Ojczyzny najlepszym Synem.

Mi?o?? Twa i moja mi?o??,
Niech razem w jedno si? zlej?
I Polsk? i lud Jej biedny,
Woko?o szcz??ciem owiej?.

Leon Rygier.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU

W DNIU IMIENIN.

Gdy narodowej niewoli ci??ka wlok?a si? noc,

widz? Ci?, jak si?? ramion bezw?adu szarpa?e? zator;
o hart dla pelskich serc, o woli zbiorowej moc

modli? si? wtedy Wyspia?ski w hymnie Veni Creator.
Dla Ciebie pisa? ten hymn najwi?kszy poeta wieku,
a my?my wtedy ze smutkiem szeptali: "To tylko s?owa";
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Ty? jeden im wiar? zaprzysi?g?, twardy, niez?omny cz?owieku;
ich ?arem p?on??o Twe serce, ich tre?ci? my?la?a g?owa.
I oto s?owa poety w kszta?t ?ywy przeku? Twój czyn
niedarmo brzmia?o w Twej duszy pot??ne Veni Creator;
twierdz? ciemno?ci zdruzgota? wybuch podziemnych min,
i znowu w wolnej nam Polsce zmartwychwsta? Chrystus-

Salvator.

Ali?ci Jego chor?giew napró?no zorz? ja?nia?a,
blasku jej dojrze? nie mogli ludzie, o?lepli w mroku;

Ty? jeden widzia?, czem winna by? Zmartwychwstania chwa?a,

jej odblask promienny b?yszcza? jedynie w Twojem oku.

Czaj?ca si? w duszach rodaków nie przerazi?a Ci? noc,

nie wstrzyma? w drodze ku s?o?cu ich nienawi?ci zator:

za s?abe ich serca - hart, za kruch? ich wol? -

wymodli? dla Ciebie Wyspia?ski w hymnie Veni Creator.

Warszawa, dn. 19. 111. 1928 r.

Leon Rygier.

MARSZA?KOWI PI?SUDSKIEMU.

W DNIU IMIENIN.

Co Ci da? mo?e Polska, by uczci? Twe imi?,

J ak si? czci mi?o??, wielko?? i czyn za miljony
Tobie, co? od kolebki w jej m?k? wpatrzony,
Zr?ba? wreszcie ramiona jej krzy?a olbrzymie.

Wszystko, co Ci da? mog?a, wzi??e? sam ... Nie by?o
W chwilach grozy cz?owieka, coby na swe barki

D?wign?? ci??ar z potopu wychynionej arki

I na susz? j? wyniós? w?asnych ramion si??, ..

Ty? by? jeden, Tytanie woli nieul?k?ej,
Obr?cz Twych r?k zwi?za?a rozsypane tramy;

Mieli?my Ciebie, a wi?c Polsk? woln? mamy,

Wi?c ?ciany jej pod wrogów ciosami nie p?k?y ...

Có? dzisiaj ? ... Wiem!. .. Ze skarbca staro?ytnej chwa?y

Dobywam dar - skorup? - na niej jedno s?owo:

"Arystydes". - Ach, zawsze, zawsze jednakowo

Ojczyzny swojej widko?? ceni - cz?owiek ma?y!. ..

Warszawa, dn. 19. III. 1925 r.
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Zygmunt Micha?owski.

WIELKIEMU SOLENIZANTOWI. 19. III. 1928.

Nikt nie kaza? chor?gwi wywiesza?
i balkonów zdobi? dywanami,
ani uczu?. co drzema?y, wskrzesza? ...

Nikt nie kaza? - kazali?my sami!

Nikt nie wo?a? by radosne t?umy
Belwederu przekroczy?y bram?,
z ogniem w oczach i pob?yskiem dumy ...

Nikt nie wo?a? - one posz?y same!

Nikt nie mówi?, ?e ten dzie? radosny
ma by? ?wi?tem wiary w Ducha si?y,
swiastuj?cem trwanie cudu - wiosny ...

Nikt nie mówi? - serca to mówi?y!
Niech?e b?dzie wieczna chwa?a Tobie,
za to, ?e? nam, Wielki Polski Synu,
bujne ?ycie w chwa?y da? ozdobie,
?e? nauczy? kocha? wielko?? Czynu!

W?adys?aw Moykowski.

NA IMIENINY KOME?DANT A 1928 r.

Azali?cie nie dojrzeli
ju? zdawna dojrzewania?
Azali?cie nie s?yszeli
peanów rozkwitania

brzmi?cych wszerz?

Azali zachryp?e gardziele pijanych szcz??ciem rzesz

nie przemawia?y wam do przekonania,
i?e spraw? jakow?? nieznan? -

-:- spraw? niepokalan? -

- jakiemi? dziwy niepoj?ty ?

- zosta? pocz?ty
.

?wit - dzie? - trwanie - -

Azali?cie nie dojrzeli,
i?e na waszych oczach ros?o poczynanie?

Rwa?y si? okowy.
Budzi?y si? m??e.
Z kar?ów kowano olbrzymy.
Z kos -

or??e.
I sz?y czyny.
Ma?o s?ów. Czynów wiele -

Jako zakl?ta w moc niezbadan? olbrzyma
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sz?a m?ód? czynu w czyn.

Niepomni w?asnej bezsi?y.
Czerpi?cy w niewyczerpanej zdroicy
woli Wodza - swoje chcenia.

Szli, nios?c na ostrzach bagnetów, marzenia,
zda si?, nieosi?galne. Szli, by osi?gn?? trwanie!

Wolne - w?asne - w?adne oddychanie - - - -

Azali?cie nie zauwa?yli,
i?e w b??dnej chwili,
z niezmiernego chaosu,
zrz?dzeniem jednej woli,

jednej woli hetma?skiej
i?e?my si? skojarzyli!
I z mgie?ki bezpa?skiej,
z mgie?ki, co o ?witaniu rozowego poranka
lecia?a b??dna, by si? rozp?yn?? wrychle -

- powsta?a zhartownia?a moc rzeczywisto?ci?
I?e?my si? przestali k?ania? niepewno?ci!
I?e?my silni moc?,

pocz?li ?y? ?yciem si?y.
?yciem dnia -

po zwyci?skiej walce z noc?!

Hej Komendancie! Komendancie mi?y!
.Ka?dy z nas -- jako urzeczony

do Twej my?li si? modli -

Ka?dy - nawet podli -

- rzec musi - b?d? b?ogos?awiony
za Twój czyn!
Za Twoje niezmierne, brzemienne w skutki,

[zmagania
- - -

Azali?cie nie dojrzeli
ju? zdawna dojrzewania?
Azali nie czujecie w sobie pewni trwania,

jak? budzi ?wiadomo?? posiadania
Wolno?ci.

Azali nie czujecie, i?e dni ko?atania

prys?y, jako z?e koszmary?
I?e czerpiem b?ogos?awione dary,
Co sp?yn??y nam z ?aski Jego poczynania?

Niesiemy Ci dzi?, Komendancie,
li?? dumn V wawrzynu,

by leg? na Twoje skronie.

Dajemy Ci nasze serca bezapelacyjnie.
Dajemy Ci nasze, przywyk?e do czynu,
Shartownia?e d?onie.

I ?yczymy Ci, by?, gdy trzeba,
znowu Ty, jeno Ty, nam pokaza?,
jak trza si? pi?? do nieba!
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Wies?aw Czarnotoski.

W DNIU IMIENIN KOMENDANTA.

Komendancie! Wodzu Ukochany!
Legjony Twoje staj? znów w szeregi.
J ak zbó? onych poz?ociste ?any,
Jako mórz fale, bij?ce o brzegi
Szumi? ich piersi uczuciem wezbrane

W dniu Twych Imienin, w dniu wielkiego ?wi?ta,
Na wszystkich ustach Imi? uwielbiane,
We wszystkich sercach mi?o?? niepoj?ta,
Która si? rodzi jeno w ci??kim znoju
Walk tytanicznych o szczyt idea?u,
Co dusz? ludzk? unosi w?ród boju
Do niebosi??nych wy?yn i zapa?u ...

Nad nami sztandar wolno?ci rozpi?ty
Twej pracy wielkiej i po?wi?ce? znami?.
Sztandar Legjonów jak relikwie ?wi?ty,
Który wzwy? wznios?o wielkie Twoje rami?.
W g??bi szeregów dr?y napi?ta nuta,

Nad któr? ?adna ju? si?a nie w?ada,
Pie?? na motywach wspólnych walk osnuta,

Pie?? Legjonowa "My pierwsza Brygada"!
Pop?ynie ona za chwil? w niebiosa

Huraganow? si?? gromów burzy,
A potem opadnie, jak ta srebrna rosa

I serce czarem wspomnienia odurzy,
Pó?niej, po??czy si? z g?osami kraju
I ca?? Polsk? swym tonem okryje,
Aby pop?yn??, jak ptak na wyraju
Ku piersi Twojej i hucze?: Niech ?yje!
Niech ?yje polski Wódz i Odkupiciel
Pi?sudski Józef Ojczyzny Wskrzesiciel.

Wies?aw Czarnowski.

W DNIU IMIENIN MARSZA?KA PI?SUDSKIEGO

Bohaterze N arodu? Wodzu ukochany!
W dniu Twych Imienin, w dniu wielkiego ?wi?ta,
Ho?d Ci sk?adaj? wszystkie polskie stany,
Ca?a ta ziemia, mek? wieku ?wi?ta,
Co? j? wyzwoli? z kajdan i niewoli,
Ducha Twojego niespo?yt? si??,
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Co.? j? wyd?wign?? spi?em Twojej woli,
Która stan??a nad Polski mogi??,
Aby z niej zerwa? poczernia?e g?azy
I do nowego powo?a? J? ?ycia
Tak? jak duch Twój - wielk? i bez skazy,
W przejasnej glorji ojców naszych ?nicia!

B?ogos?awiony b?d? Jej wielki Synu,
B?ogos?awione niech b?dzie Twe serce,

Którego mi?o?? zaku?e? w stal czynu,
W ka?dej jestestwa Twojego. iskierce.
Niech Ci? Bóg wspiera w tytanicznej pracy,
Któr? prowadzisz ku ?wietlanej doli,
Lec?c ku jasnym szczytom jako ptacy,
Których cel jeno, a nie szlak mozoli.

B?ogos?awiony b?d? w dniu tego ?wi?ta,
Które obchodzi dzisiaj Polska ca?a,
Z krzy?a m?czarni przez Ciebie odpi?ta,
Wolna, skrzepiona duchem, zmartwychwsta?a.

Zygmunt Bere?nicki.

NA JEGO CZE?C.1

Pobudk? niezwyk?? Kraj ca?y rozbrzmiewa,
Fanfary strzelaj? pod s?o?ce ...

"My Pierwsza Brygada!" -

Pot??ny chór ?piewa
I mkn? pod Belweder ju? go?ce.
Niech ?yje Pi?sudski, nasz wódz i bohater! -

Odtwórca pot?gi i si?y! -

Powo?a? Legjony. przygjisl? burz krater

I kwieciem umai? mogi?y!
Po krwawych zmaganiach rozerwa? kajdany
I Polsce da? or?? do. r?ki.
Niech ?yje Marsza?ek, nasz Wódz ukochany,
Co wolno?? wykuwa? z udr?ki!
Dzi? Or?y szybuj? w purpurze i s?awie

Nad innych narodów sztandary
I bij? wiwaty w prastarej Warszawie

I krzepn? pot?gi filary!
Faluje piechota po?yskiem or??a,
Pancerne st?kaj? haubice ...

I wst?ga u?anów pro.Po.rce rozpr??a ...

I ?mig?e warkoc? orlice ...

"Niech ?yje Pi?sudski! - Naczelny Wódz ludu! -

"Marsza?ek i strzelec nad strzelcy!
Pod Jego. pr?ywództwem doznali?my "Cudu" -

Zostali?my wólni i wielcy.

1 Na dzie? imienin Pierwszego Marsza?ka Polski Józefa Pi?sudskiego w r. 1929 •

•
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Stanis?awa GÓra16wna.

WODZOWI.

A jako niegdy? duch Polski szed? z Tob?

W?ród b?ysku szabel, przez te pola krwawe

Po tych zroszonych krwi? pobojowiskach,
Którerai wiod?e? orl?ta do s?awy,
A gdzie po sm?tnych dzisiaj cmentarzyskach,
Po tych pomnikach po?wi?cenia, m?stwa,

Wichr j?czy g?ucho
- jako w czas zwyci?stwa

Tryumfu szli?my w?ród wrzawy bitewnej,
Tak i dzi? w chwili tej ci??kiej, niepewnej

My z Tob? Wodzu!

Wraz z Tw? postaci? tyle by?o s?o?ca

I tyle blasków - pe?ni? si? sen z?oty,
?e oto wreszcie zrywaj? si? p?ta
I z drzewa krzy?a, z tej strasznej Golgoty
Powstaje wreszcie ukochana, ?wi?ta,
Tak bezlito?nie, tak d?ugo m?czona,

?e oto wreszcie krzy?owe ramiona

Opad?y, - znikn?? sen, prysn??y marzenia,
Rozwiane si?? brutaln?, zuchwa??
I jako niegdy? nic nam nie zosta?o,

Oprócz pogardy, bolu oburzenia!

Nic nie zosta?o? nie, zosta? ten p?omie?
Nieugaszonej w nas nigdy mi?o?ci,

Której ozi?bi? m?ki nie zdo?a?y... .

Wohec niej niczem wrogów przewrotno?ci,
Ani ich chytre podst?py i plany,
Niczem niewola, wi?zy i kajdany,
Moc ducha, której zgn?bi? nikt nie w stanie

I wiara w ?ycie, wiara w zmartwychwstanie.

A gdy si? krwawi dzi? serce n:rodu,
Gdy szlak m?cze?ski znów przed nim si? ?cieli,

Kiedy nie przysch?y jeszcze ?wie?e rany,
Do Twej wi?ziennej duch dobiega celi.

Jak?e Ci ciasne musz? by? te ?ciany.
Orle - jak strasznie d?awi? te kajdany
Niewoli - jakie prze?ywasz tam chwile

Dzi?, gdy kraj polski, dla którego tyle
Ofiar ponios?e? w odm?t pogr??ony;
Co si? tam snuje w Twej szlachetnej dumie,
Ty, który? cierpia?, dzia?a? za miljony.
W dzie? tak wielkiego dla nas dzisiaj ?wi?ta,
W dzie? uroczysty Twojego imienia,
Niechaj mi?o?ci? g?os nasz przepe?niony
Przebiegnie wrogie, dalekie nam strony,
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Dojdzie do Ciebie, niech Ci opromienia
Niedol? my?li, ?e? jak niegdy? jasn?
Pochodni? dla nas m?stwa, wzorem cnoty,
A cho? nam blaski dzi? o szcz??ciu gasn?,
Cho? w sercach naszych znów morze t?sknoty,
Darmo si? sili przemoc: nie zwyci??y!
Najsro?sze m?ki, najkrwawsze ofiary
W nas nie os?abi? ducha ani wiary.

Benedykt Hertz.

ON+

On jest ten, co si? z m?k? Polski sercem zrós?,
ten, co z ojczyzn? wraz d?wiga? kajdany.
Z praw, jak ona, wyzuty, przez ?wiat nieuznany,
bezimienny bohater, tropiony, ?cigany,

Wytrwale dzieli? jej los.

On jest ten, co jej dum? w duszy w?asnej skry?,
ni skarg nie znaj?c, ni gnu?nej rozpaczy.

Nawet w carskiej katordze gro?ny dla siepaczy
wódz-herojów bezdomnych, wódz armji tu?aczy,

niezduszonych Polski si?.

On nie zna? narkotyków na sumienia zew,

piór pawich, szychu za pradziadów cnoty.

Pami?ta?, ?e przyj?? musi dzie? krwawej roboty;
?e Polsce nie daruje nikt wolno?ci z?otej,

a? moc poka?e i gniew.
I sta?o si?. Czyn zbrojny odwali? jej grób.
Ojczyzna wolna! - wolna w przysz?o?? kroczy.

Tej?e chwili ku memu zwróci?y si? oczy,

ho wspólnych cierpie? pasmo z ni? jego jednoczy ..•

Wrogi mu pad?y do stóp.
Skoro dzisiaj czas przyszed? ?yczenia mu nie??,

wiem, ?e modlitw? ma w sercu wyryt?

(jedn? -

czy go w z?otog?ów, czy w zgrzeb?o spowito):
by nam Polsk? zostawi? m?dr?, pracowit?,

budz?c? podziw i cze??.

11 XI. 1928 r.
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CHWILE - NASTROJE

Mieczys?aw Smolarski.

POD BRO?.

(muzyka Al. Or?owskiego).

Brygadjerowi Pi?sudskiemu.

Orle nasz bia?y! ?nie?ne ptasz?,

Kiedy zbieramy si? pod bro?,

Nadzieje z sob? zabierz nasze,

Po s?aw? dla nas ?wietn? go?!
Niechaj za?wiadczy po?ysk stali,

Sprawa, dla której niesiem krew,
?e w nas si? wiecznie p?omie? pali,
?e nie zgas? w nas wolno?ci siew.

Z serca nam b?yska promie? z?oty,
Weselny hejna? dzwoni z wie?

Nadzieje nasze i t?sknoty,
O, ptaku ?mia?y, w przestwór bie?!

Nietkni?ty wzlatuj w kul zamieci,
Strze? swoich hufców po?ród b?o?,

Rzeczpospolitej polskiej dzieci

Pod bro?! Dzi? pora i?? pod bro?!

Przysz?o?ci wraca jutrznia nowa,

Promieni?c ?rza?y uczu? k?os,
Wróc? zwyci?skie dni Grochowa,
Wolno?ci Rac?awicki g?os!

Ju? l?ni? bagnety, skrz? pa?asze,
Otwarta ?mia?ym, .losu to?.

Orle nasz! W gór?, ?nie?ne ptasz?!
Pod bro?! Dzi? pora i?? pod bro?!

W sierpniu 1914 r.

Alfons Dzi?cio?ou'ski

Z SIERPNIA ROKU I9I4.

Józefowi Pi?sudskiemu;

Polska? Cyt... Kto wymówi? to s?owo? Wi?c ?vwie

Dumna, pi?kna, nadziej? rozkwit?a jak ??ka?
.

A mo?e jest piorunem na pomsty ci?ciwie?
Grom padnie w samo serce, lec?c, si? nie zb??ka.
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Mo?e jest biczuj?c? za z?o? Polska? Nie wiem ...

Jej niema! Przecie? s?ysz?, turkoc? powózki,
Idzie wojsko ... i jakby kto zaszarpa? trzewiem,
?piew p?ynie: "Bo?e carja", ?piew szata?ski, ruski!

A ludzie maj? twarze spokojne. U?miechem

Dobrej wiary kraszone... kto? tam rzuci? kwiatv,

Niepomny, ?e uczyni? grzech nad wszelkim grzechem,
Bowiem powinien wtedy by? drze? swoje szaty.

A drugi, jaki? siwy pan, mówi: "Daj Bo?e!

"Niech zwyci??? ... S?owianin-brat zawsze nam bliski,

"Bardziej ni? inni"... ?e on to wymówi? mo?e,
Przecie? mu ojca wzi?to w Sybir od ko?yski,

Gdy sta? nad nim, marz?cy, i? b?dzie pociech? ...

Jak oni mogli wszystko zapomnie?! Okrzej?,
Ksi?dza'[Brzózk? - ich m?ki ... ?adne ... ?adne echo

Dni tamtych, dzisiejszego smutkiem nie owieje.
Wojsko idzie ... Och, kto si? dzi? tutaj panoszy?
Jaka wielmo?na n?dza, ?e rzucono w gór?
Kapelusze, doznaj?c braterstwa rozkoszy,
?e na ?achman zmieniono królewsk? purpur??

Polska? Cyt... Kto niebacznie podszepn?? to s?owo?

Jej niema! T?um brzuchaty zasiad? na jej tronie

I chce ?re? darowany ochlap, jak godow?
Straw? jak? - a ochlap krwi? m?czonych p?onie!

J ej niema i nie b?dzie! Bóg za jak?? kar? I?

W helotów poprzemienia? synów patrycjuszy
I da? im serca n?dzne, cha?upnicze, szare,

Serca. z których krew ?ywa wiórami si? prószy ...

Taki naród nie tworzy nic!

Ojczyzno moja ..

Wybacz grzech, alem mówi? w ?alu i udr?ce,
Alem w?ród b?ot nie dojrza? krysztalnego zdroja,
Nad który noc? schodz? przeczy?ci m?odzie?ce!

Ale ich taka ma?a gar?? ... Ojczyzno, znacz?

Krzy? skruchy na mem czole... Wiem, oni rozrosn?

W wielki huf i pogn?bi? i z?o, i rozpacze,

I jak leg?a? w grób, wstaniesz, ukwiecona wiosn?,

Zdobna w korale z krwi ich. Tak, wiem, wstaniesz, Polsko!

Kto m?k tyle i ha?by do?wiadczy?, nie mo?e

Lec na traktatach ... Rozbrzmisz znów pie?ni? eolsk?,

A w "Gloria in excelsis" •.. Wyz?oc? si? zorze ...

1914 r.
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Andrzej Sienkiewicz.

ODPOWIED? NA MANIFEST

WIELKIEGO KSI?CIA.

J 6zefowi Pi?sudskiemu.

Precz z maniresteml Z drwinami precz!
W sybirskie tajgi wracaj, carze!

Koron? polsk? ze ?ba zwlecz,
bo ci go polski zetrze miecz,

?wi?cony w Barze.

?wi?cona w Barze powsta?cza stal

jeszcze ci w carskie b?y?nie ?lepie ...

W?ród z?otolitych Kremlu sa],

jeszcze si? huczny sprawi bal

na carskiej stypie.
Knut, szubienica, kibitka, kloc

i g?uchy, rdzawy brz?k ?a?cucha

strzeg?y nas d?ugo - dzie? i noc

lecz z m?ki twardsz? wstaje moc

wolnego ducha .
•

Garbaty wiek, sto d?ugich lat

wróg rol? nam ci?? swym lemieszem,
lecz - cho? na pier? w?lizgn?? si? gad
przed nami ?ycie, dla nas ?wiat,
z gruzów skry skrzeszem!

Wi?c w gór? szable! I twardo sta?!

I biada Targowicy!
Skoro na krew nas jeszcze sta?,
Skoro tu jeszcze ?yj? sna?

Belwederczycy!
S?, którzy ?yj?. Nie j?kiem skarg,
lecz krzykiem zemsty pie?? wolno?ci

ze spiek?ych im rozbrzmiewa warg
i z grabarzami nie wchodz? w targ
o k?t na ko?ci.

'

Hej! - Nim nam d?by stoczv czerw,

nim ?aa przero?nie chwast k?kolu -

wpierw sp?on? cerkwie! -

Hej?e, wpierw
moskiewski, krwawy legnie ?cierw

na trupiem polu.

1914 r.
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Romuald Minkiewicz.

UNDYNA O PI?TYM SIERPNIA.

(r864 1914
- I915)·

W1o?? si? od ?witu

Ulicami Warszawy t?umy ...

O! nie w wesela ani w zachwytu
??dzy ... wlok? si? ciche, pe?ne zadumy
Ponurej ... przed si? wpatrzone jak w m?ki Krzy? Pa?skiej ...

W ciszy tak wielkiej. ?e s?ycha? dalekie pianie koguta ...

Wzdrygn?? si? t?um ... Och! ju? id? skaza?cy ... Jan Jeziora?ski ..•

Roman ?uli?ski ... Och! modl?ca si? posta? Traugutta.
Krzepi?ca bra? wzrokiem na m??ny skon bliski,
Skon "za lud nasz i za lud moskiewski ...

"

Gin?... i Józef Toczyski
I Rafa? Krajewski.

W pi??dziesi?t równo lat,

Gdy straszliwa burza-wojna
Cisn??a wzajem na si? ca?y ?wiat,
W cichym Krakowie polska dusza dostojna
Stacza?a z sob? bój walny w noc pi?t? sierpniow?
O prawo bohaterstwa, dla siebie i gar?ci szale?ców,

Pragn?cych w zam?t dziejów ?wiata rzuci? polski grom-s?owo ...

Co spotka ich? pot?pienie, czy triumf ?ród wie?ców?

Ma Polska wie?? dalej gnu?ny ?ywot marny.
I przespa? w bezczynie id?cy ?wit? ...

Nie! nie! lepiej stos ofiarny!
A mo?e... Wolny Byt!

I wojny min?? rok ...

Wci?? szaleje burza krwawa ...

A? oto raz, w rzedn?cy nocy mrok,
W sierpniowy pi?ty ?wit budzi si? Warszawa,

S?ysz?c w gromach dzia? dalekich zwiastunne or?dzie,
Jako pierwszy raz od Grochowa dni wolna od moskali!

Wolna! Od moskali tylko... czy wr?cz wolna b?dzie? ...

?ali w rzeczy ?wit swobody wschodzi jej w mgie? dali?

Zaduma si? nad Losu wró?by stolica ...

Wzrok biegnie przed si? w dal i wraca wstecz ...

Nie drgnie Sfinxowa przy?bica ...

?pi? czy gotuje Miecz? ...

1916 r.
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K. Firlej-Biela?ska.

OCZEKIWANIE.

I.

A .kiedy zgasn?? maj? oczy moje,
Niech pierwej wch?on? Twój zwyci?ski wid.

D?ugo patrzy?y na przegrane boje,

D?ugo je pali? gorzki ha?by wstyd.
A tam daleko s?o?ce ?wieci jasno,
Pie?? ciep?? fal? bije w niebios szczyt,

. W t?sknoty mroku oczy moje gasn?:

Có?, je?li zgasn?, nim nadejdzie ?wit?

O ten przesmutny, ten prastary myt,

O, w?drownikach, co przez pusty? piaski
Szli, marz?c ziemi obiecanej blaski,
A ga?li w mroku, zanim nadszed? ?wit.

Ach, któ? osi?gnie ten podniebny szczyt,

Sk?d wida? ziemi? naszych t?sknot jasn?,
Ujrze? zwyci?stwa bohaterski wid ...

A potem,
- niech ju? oczy moje gasn?.

II.

O s?o?ce, s?o?ce! Jak my ciebie d?ugo
Czekali w smutku - tyle szarych lat!

Zwis?y u drzewców, jak sp?owia?y szmat,

Stare sztandary, ?ez obmyte strug?.

Oczy, jesienn? ch?ostane szarug?,

Umia?y tylko p?aka? dawnych strat ...

A dzi? Cud - Dusza rozwija swój kwiat

Pod ciep??, z?ot? twego blasku smug?.
Rozkwita dusza... Nie?miertelny ton

Bije w powietrzu jak spi?owy dzwon

Na bój, na ?ycie ?pi?cy budzi lud ...

Podnie?cie serca, ?zy otrzyjcie z powiek,
Bo oto spe?nia si? najwi?kszy cud:

W?ród nas powstaje Ecce Homo: CZ?OWIEK.

]916 r.

Leon Rygier.

SPOTKANIE (ballada).

W r?czym po?cigu za wrogiem,
W litewskich lasach zgubieni,
Z marzeniem wolno?ci drogiem
Spiesz? podobni do cieni.
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N ad nimi w?ród g?uchej nocy
Bór czarny namiot rozpina,
?ciga widmo przemocy

Gnanego trwog? Kaina.

Na szyhkim koniu na przedzie,
Syn wierny praojców ziemi,

Brygadjer Pi?sudski jedzie
Z oczyma w przysz?o?? whitemi.

I chocia? noc dooko?a

Rozla?a mroków swych morze,

On widzi ju? Archanio?a,
Co ranne zapala zorze!

Stwardnia?y rysy w zadumie,
Serce zamar?o w t?sknocie .•.

Wódz m??ny - on jeden umie

Zhudzi? cz?owieka w helocie ...

I nagle zrzednia?y drzewa,
Co? b?ys?o jak my?l kochana,

Znajomy sztandar powiewa -

Przed Wodzem cudna polana ...

Jakie? zastyg?e postacie
Wychyn? z nocnej majaki;
W?ród ciszy j?kn??o: "Bracie!"
- "Kto?cie wy, ludzie?" - Kryjaki!. .•

Zadr?a?o holesne s?owo,
W pustkowiu zadr?a?o ciemnem;
Las mu przywtórzy? grohowo
Wspomnie? swych echem tajemnem ...

Wódz ?ci?gn?? cugle, wzniós? r?k?,

Przy?o?y? palce do skroni:

On salutuje t? m?k?,
Nim si? do stóp jej pok?oni ...

WIDMO ?O?NIERZA:
Lata id? i id?,

Wody p?yn? i p?yn? -

My czekamy ci?, go?cze,
Spiesz?cego z nowin? ...

Wiatr po nocach nam wyje,
Deszcze mocz?, mróz parzy

-

Nasze oczy w dal patrz?,
Wzrok t?sknot? si? jarzy ...

Có? przynosisz nam, hracie,

Czy nie wie?? od Traugutta?
Pr?dko? pie?ni zwyci?skiej
W ?wiat rozlegnie si? nuta?

Pr?dko? wyjdziem z kryjówek
N a ?wiat wolny, na s?o?ce?

Pie?? o Józefie Pi?sudskim 11
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Mów pociechy s?owami,

Raduj se:t:ca t?skni?ce.
WODZ:

Hej - widzia?em Traugutta,
Hej - patrza?em mu w lice,

Jak mu r?ce katowskie

Zak?ada?y p?tlice.
Hej -

przynosz? wam wie?ci

Nie od niego
- od Boga:

Powróz lniany na kata,

Ostr? szabl? na wroga.

Niepotrzebne ju? warty
Nad przepad?ych snów trumn?;

Opuszczajcie kryjówki,
Go?cie hucznie a szumno ...

Pie?? zwyci?ska ju? dzwoni,

Bia?y Orze? w ?wiat leci -

Wolnym duchom niech ?wiat?o??

Wiekuista za?wieci ...

J nagle jak mg?y nadwodne,

Poblad?y widma ?o?nierzy;
Ja?nieje niebo pogodne,
J promie? ?witu uderzy.

Las ca?y zadr?a? mi?o?nie,
Dreszcz s?odki idzie przez knieje,
J sosna ?mieje si? so?nie,
I jod?a jodle si? ?mieje!

A z chmur, jak ksi??yc o ?wicie,

Blado?ci? cich? zasnuta,

N a to budz?ce si? ?ycie
Patrzy twarz s?odka Traugutta.

Andrzej Sienkiewicz.

WIZJA.

Sztandary, sztandary w górze.
A na sztandarach purpurowa krew,
jak wielkie ogniste ró?e

w s?o?ca poz?ocie.

T?umiony gniew,
jak piorun uderzy? w pier? wroga.
I stan?? z b?yszcz?cym toporem
u chaty starego proga.
I poszed? przez pola - wieczorem -
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i wici zapali? u wsi,
u ka?dej wsi,

gdy mrok, kiedy zmierzch zapada,
nim gwiazd za?wiec? si? krocie ...

I poszed? przez pola -

wczas, rano

w wstaj?ce wczesne rano,

nim ?wit b?y?nie jutrzni? ró?an?,
nim mg?a si? z ??k wzniesie blada ...

Sztandary, sztandary w górze,
a na sztandarach purpurowa

krew,

jak wielkie ogniste ró?e,

jak r?k? Boga wypisane s?owa.

A pod ró?ami, pod t?cz? sztandarów,
na wzgórku - na siwym rumaku

on - Wódz -

pos?pny i dumny.
Bo dum? mu da?a niewola

i twardy sybirski znój
i trud bezsen1iwy: -

odwieczny ten nierozegrany bój.
I t?umem go zewsz?d okola

dru?yna ?wietnego orszaku,
ze zgliszcz zrodzona, z po?arów,
z pod Znaku

krwawego wyro?li or?owie,
Co? mówi... Czy bitw? zapowie?
Czy mo?e powiedzie przez pola,
W?ród srebrnych ksi??ycem jarów,
ku tej samotnej, ku tej cichej wsi,

by m?k przepomnieli i krwi?

Pod lip kwitn?cych namiotem

by czo?a swe w cieniu z?o?yli:
wszak wprzódy je s?aw? okryli,
wszak wprzódy znoili je potem,
wszak wprzódy tyle ju? razy

w ?miertelnych zawrotach stali,
w?ród wichru z p?omienia, w?ród gradu ze stali,

rycerze bez l?ku i skazy?

Sztandary, sztandary w górze.
A na sztandarach -

krew.

I s?o?ce w zachodu purpurze.

Ogniste nad wami ró?e.

Ognisty porywa was wiew

- wo?a:

Ku szczytom! - nim s?o?ce zgasme.

Ku szczytóm! - nim padnie mrok.

11*
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- Hej, konie w skok!

Piorunem wam drog? rozja?ni?:
tam - przepa??! -

Skrzydlaci u ramion, jak wicher, jak burze,
nad bezdni?, nad czarn? zawi?li w po?owie ...

Ha, - gdzie wy. or?owie ?l ...

Sztandary?!! - -

Sztandary w górze.

W kwietniu 1916 r.

Józef Andrzej Teslar.

A MY ZA TOB?, TWE WIERNE ORL?TA •••

Komendantowi Pi?sudskiemu ..

Melodje ?pi?cych rycerzy
od szczytów niesie w doliny
wicher, p?dz?cy ku morzu -

wzdycha - i z ?kaniem przypada
pod stare drzewo samotnego krzy?a ...

Hej! Tatry! -

góry najdso?szel
skarbnico si?y narodu!

wy
- co?cie harde i dumne

i niez?omione piorunem,
od deszczu

-

ni krwi nierozmi?k?e,
zakl?ta w skale ty narodu duszo!

Oto was ?o?nierz dzi? wita,
co niegdy? jako pachol?
wdrapywa? si? wam na grzbiety ...

Le?y wznak rycerz Giewontu

z otwart? w niebo powiek? -

?zy wieków w dó? z pod niej ciek?
nad krajem smutku i m?tu ...

Poza nim, Krywa? i Gar?uch

d?wigaj? sennie swe czo?a,
z chmur rozdzieraj?c zas?on?, -

g?os buntu w niebo z nich wo?a ...

Zal?k?e chmury zbiegaj?
z ich szczytów piargiem i ?lebem

pos?usznie jako jagni?ta,
?enie je juhas pot??ny,
co o swych owcach pami?ta,
stuskrzyd?y wicher tatrza?ski ...
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On - to p?dz?cy ku morzu,
od szczytów niesie w doliny
melodje ?pi?cych rycerzy

-

wzdycha - i z ?kaniem przypada
pod stare drzewo samotnego krzy?a ...

Patrz? ku niebu -

tam, z pod burej chmury
wyp?yn?? orze? pot??ny, samotny,
olbrzymim lotem zataczaj?c kr?gi -

i pad? znu?ony na turni kraw?dzie ...

Widz?, Ci?, Orle, Wodzu nasz najdro?szy!
tu w samotno?ci gór Twój Duch mi ?wieci ...

(Spoczywa orze? -:- lecz w gór? znów wzleci!)
Wszelak? wojn? zszarpany i bólem,
trudem niejednym i cierpie? gromad?,
usiad?e? cichy na szczyt samotno?ci .•.

Ale jak Tatry jest wola narodu!. ..

na niej bezpiecznie strudzony ul??esz,
lecz kiedy g?os Twój turniom has?o poda,
powtórz? górom góry

- lasom lasy,
synowie wnukom, - czasom czasy,

powtórzy wicher p?dzony ku morzu

wraz z melodjami wstaj?cych rycerzy,
od szczytów nios?c je tam na doliny ...

Wtedy wylecisz ku s?o?cu Wolno?ci -

a my za Tob?, Twe wierne orl?ta •..

Zakopane, w pa?dzierniku 1916 r.

P. A.

?WIT NASTAL!

Twórcy zbrojnego polskiego Czynu
Ukochanemu Wodzowi Narodu -

J. PI?SUDSKIEMU - w ho?dzie.

Swit nasta?! ... P?yn? d?wi?ki dzwonu z Wawelskie o

Grodu ponad wioski, ponad miasta. sio?a,
Na chwa?? ?wi?tych hase?, na chwa?? naszego

Wyzwolenia!. .. Dzwon Zygmunt - ?le wici i wo?a

Lud polski do broni! ... Niebo, ziemia p?onie,
Wichr szumi pie?ni? wiosny!... Min??a niewoli

Noc straszna. - Na zroszonym krwi? nasz? zagonie,
Wykwit? hufiec rycerzy! ••. Kres m?kom, niedoli;
Za?wita?o nam s?o?ce, za?wita?y zorze,

Zaszumia?y bory star? pie?ni? dawnej Chwa?y,
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Rozszala?o si? radosn? burz? polskie morze.

zadrga?y nasze dusze i serca za?ka?y!...
A fale modrej Wis?y zanios?y radosne

Wie?ci hen, a? do Gda?ska, ku brzegom Ba?tyku,
G?osz?c ?wiatu naszego zmartwychwstania Wiosn?

I pot?g? rw?cego si? Wolno?ci krzyku!. ..

Rozpad?y si? wi?zienne mury, w których Polska

Zamkni?ta przez wiek by?a
- i ptak - Orze? Bia?y

W zlecia? dumnie do ?wi?tyni, gdzie Harfa Eolska

Rozbrzmiewa wielkim Hymnem pot?gi i chwa?y L.

W polu, w listopadzie 1916 r.

J6ztif Relidzy?ski.

ZYGMUNCIE, DZWO?!

Sercu i sumieniu Polski powstaj?cej
-

Komendantowi J 6zefowi Pi?sudskiemu -

w ho?dzie.

Zygmuncie, dzwo?!
.

Oto si? wieko grobowca rozpada
i cudna posta? wstaje z niego, blada:

oto p?kaj? niewoli kajdany;
oto na ziemi skrwawionej, zdeptanej
i wykre?lonej od lat pó?torasta
d?wi?k jaki? dziwny budzi si?, wyrasta,

s?odki, jak gdyby d?wi?cza?a eolska

harfa, a gro?ny, gdyby piorun ... POLSKAl

Zygmuncie, dzwo?!

O, ?nie nasz d?ugi l o, ?nie nasz o szpadzie!
?nie, który dziecku polskiemu si? k?adzie

w dusz? w kolebce, i który si? bieli
w?ród tajg sybirskich, stoków cytadeli -

oto nie mar?? ju? ponur?, krwaw?,
lecz dotykaln?, promienist?, jaw?! -

b?y?niesz, o szpado l i b?y?nie, wskrzeszona,
na ostrzu twoim królewska korona!

?o?nierzu polski! oto? nie tu?aczem

ju? bez ojczyzny, co si? oprze? na czem

i na kim nie ma, i co borem, lasem

w?druje, z g?odu przymieraj?c czasem -

RZ?D twój za tob? stanie, co powo?a
na Czyn ci?, Krzywdy m?ciciela - anio?a,
i naród, który uzbroi twe rami?,
i? h?dzie, jako grom, co d?hy ?amie!
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0, Wodzu Polski! Samotniku wielki,
któremu jednej goryczy kropelki
los nie oszcz?dzi?, i który? Gehenn?
Wielko?ci pozna? wsród kar?ów, p?omienne
serce zmuszony co dnia nurza? w ple?ni _

oto si? ?ycia Twego trud ciele?ni,
oto ogrojec Twój sko?czony krwawy _

NARÓD Ci? wo?a! o, wied? go do S?AWY!

Zygmuncie, dzwo?!

0, dzwo? ?yj?cym wiar? i nadziej?!
i dzwo? poleg?ym! niech rozpromieniej?
?wi?te mogi?y - wie?ci? w grobu ciemnie
dzwo? im radosn?, ?e nie nadaremnie

gin?li dla NIEJ!... serca s?abe -

moc?

m?sk? dzi? natchnij! niechaj zatrzepoc?,
by skrzyd?a orle! niechaj Naród stanie,
by pos?g z spi?u ... dzwo? na ZMARTWYCHWSTANIE!
Zygmuncie dzwo?!

Kraków, w dniu wiekopomnym proklamowania Pa?stwa Polskiego, 5 listopada 1918 r.

A utor nieznany.

EJ, GORY ...•

(Po rosyjsku).

Ej, gory, ej wiersziny,
Gdie krow' lila? riekoj,
Tam polskija dru?yny
Bili? za kraj rodnoj.

Tam gietman ich, Pilsudskij,
Wielikij cze?owiek,
Wodi? swoich mo?odcew

Za wolu na wie? wiek.

Studienty i drugije
Poszli w krowawyj boj,
Za "otczyznu"l rodnuju,
Za nowyj, ?uczszyj stroj!

Dwa go da wojewali,
Dwa goda wieli boj.
I "otczyznu" dostali

Za swoj krowawyj znoj!

Jesieni? 1916 r., po og?oszeniu aktu 5 listopada.

1
"Otczyzna" - polonizm ojczyzna.
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Edward Slo?ski.

GOSPODARZOM PRZYJ?CIA
DELEGACJI LEGJONÓW

W DNIU 6 LISTOPADA I9I9 R.

Warszawa przemówi?a,
ale nie w ów haniebny dzie?,

gdy?cie witali

?o?nierzy. którzy do Ojczyzny

przynie?li, zamiast krzy?ów, blizny
i zamiast czczych frazesów p

regestr swych ran czytali.
Bo wówczas czyja? d?o? kre?li?a

Z mów powitalnych i adresów

to imi?, które w swe szkaplerze
brali id?cy w bój ?o?nierze

i które tak z ich serca drgnie?
wyros?o, ?e si? w niem zmie?ci?a

Polska, z kozackich zdj?ta pik,
jak z krzy?a m?czennica.

Ale Warszawa przemówi?a
w ten dzie?, kiedy ulica,

czcz?c swych ?o?nierzy wysi?ek nadludzki,
rzuci?a w niebo krzyk:
- Niech ?yje Polska! - Niech ?yje Pi?sudski!-

Zdzis?aw Kleszczy?ski.

LIST OTWARTY DO JÓZEFA PI?SUDSKIEGO.

Pustym k?osem karmili?my Ci?, Ojczyzno,
poili?my Ci? ?ó?ci? - nie winem

kamieniami serc mo?cili?my Twe drogi,
odziewali?my Ci? lich? szarzyzn?,
- nie karmazynem;

Rycerna ... ! Zakopali?my Twój miecz,

z?amali?my ostrogi ...

Królewska ... ! Zrabowali?my
p?aszcz Twój i koron?.

Zbudowali?my chate?k? dla Niebogiej
Polska-bo, ma?a to rzecz:

wyleli?my po dwie ?zy s?one-

tania ciecz ... !

T? inn?, zawiesist?, a kra?n?,
krwaw? ciecz - sarmack? wst?g?-
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jakby zak?adk? za?o?yli?my
w historji ksi?g? .•.

"Dzisiejszy dzie? nie ??da od nas krwi".
A przesz?o?? - niech b?dzie rza?n?!

Poszli?my ko?ata? do drzwi

Europy, bogatej a sytej:
Przyjm -

nas, Europo, w swój próg
synów Ojczyzny niegdy? znamienitej,
pogrobowców dawnych, t?gich bark,
takich wynios?ych czó? - - -

Wys?uchaj naszych skarg,
nagrodzi ci? dobry Bóg ...

I przyj??a Europa dziedziców przesz?o?ci ?adnej -

do izby czeladnej,
na drugi stó?.

?yli?my, jak ptacy na ga??zi
drzewa, w którem soki zamieraj?,
?yli?my, jak soko?y na uwi?zi

?lepn?ce.
Gar?? pani?t kresowych,
urodzonych jeszcze w wolnej kolebce,
tacza?a si? po ?wiecie, jak pijana
Tak maj? si? ?rebce

su?tana.
na sprzedanej ??ce.

?yli?my jeszcze, jak ?ebracy,
n?dzni a ?mieszni.

W?ród ?un olbrzymiego przepychu
snuli?my si?, ucieszni-

ogniki b??dnych skier ...

Szeptano sobie po cichu:
- Londyn... Pary?... Batignolles ...

Hotel Lambert-

A ?ycie tryska?o, jak war,

p?yn??y lata, jak piana,
sprawiano uczty

- i tryzny.
I czo?ga? si? polski g?os,

b?aga? pod huk szampana,

?ebra? pod trzask kankana - -

- Dajcie? nam ... troszk? ... Ojczyzny ...

Za? w Warszawie - na Cytadeli
urz?dzono sklep.
Oprawiano ?ywe ludzkie mi?so
- wichrzycieli .•.

Francuz - Polak po k?dzieli
dziennikarz wielce ozdobny,

kiedy przyby? w karnawale,

widz?c gród jasny. zasobny,
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patrzaj?c, jak si? przepych l?ni,

s?uchaj?c ryku gardzieli,
jak si? w szept balowy zni?a

pisa? do Pary?a:
.. L'ordre regne a Varsovie!"

I w g?uche polskie Zaduszki,

kiedy na czarnych cmentarzach

chodz? wielkie drzewa we wichrze,

kiedy krzy?e roni? ?zy --

echa by?y coraz cichsze,
coraz cichsze krzy?ów echa,
bo szala?y na posadzkach,
na bankietach i na schadzkach

nó?ki-

nó?ki ?liczne w jedwabiach! -

Gdy listopad uderza? we drzwi,

cho?by bia?y l?k ssed? po hrabiach,

uspakajano si? wnet,

mówi?c:
Odda im wet - za - wet

.

notre ami - gentilhomme accompli,
wyk?pany w czarnej krwi,

rozkochany w Polek rumie?cach,

oparty na swoich Czecze?cach,
-On,

- Ska??on!

Psy!!!

Och, jak m?drze to zrz?dzi? los,
topi?c klucze do polskiego serca

w naj g??bszym lochu wawelskim ...

Mocny Bóg! Nie by?o majestatu Ojczyzny
na haniebnym ?wiecie,
milcza? Polski g?os.

Och, jak m?drze to zrz?dzi? los,

chowaj?c narodow? bro?

w naj g??bszym lochu Wawelskim ..•

Nie b?yszcza?a polska szabla

w obcem kole poselskiem!
Och, jak m?drze zrz?dzi? los,

ukrywszy m?dro?? w szale?stwie!

Mocny Bóg! Rozszala?y p?omienie
rozgorza? po?aru stos,

wyrós? Wolno?ci Kwiat

na waszem m?cze?stwie!
I w?a?nie to, co zdzia?a? fa?sz,
co g?upota zabi?a!
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starga?a w strz?py nie si?a

jeno ma?a gar??!
Niechaj si? zaduma dzi?

polski naród ca?y.
Robotnik utrudzony - cichy
kmie? przy p?ugu.

Niechaj si? zaduma dzi?

magnat wspania?y - -

- Kiedy si? wyp?acim z d?ugu .

. . . .

Ca?a Polska opar?a si? dzi?

Na strzeleckiej ?witce szarej.
- Jak?e to mo?e by? ... ?
- Jak?e si? stawa nam Ojczyzna mi?a ...

A oto z ma?ej iskry rosn? po?ary.
A oto z ma?ego ziarna wzrasta d?b
Tak Polska nam si? zi?ci?a!

Ziemia dr?y. Wawel posy?a Warszawie

polskie bronie.

Litwa si? dzi? ?wiadczy sprawie.
dawa swe s?owo Koronie.

Gotujcie miecze, a konie!

Tr?bacze, tr?bcie wsiadanie!

Dzwonnicy, dzwo?cie powstanie!
Bywaj wi?c polski narodzie!

Hejna? grzmi!
Bywaj, Hetmanie!!!

W listopadzie 1916 r.

ZQfia Kachelówna.

12 GRUDNIA 1916 R.

Przyjecha?e? bez ?wity b?yszcz?cej
W taki szary, grudniowy poranek.
W atmosferze okrzyków gor?cej,
Gdzie dziewcz?cych g?ów st?oczy? si? wianek.

Gród, co zawsze sta? ch?odny i niemy,
Przygotowa? - bia?e chryzantemy.
Ty, Wódz - i one bia?e kwiaty.
O, przebacz!
M Y wiemy, ?e nie tak Ci? trzeba,

By?o powita?! ?e? Ty krwi szkar?aty
I szabel brz?k junacki umi?owa?

Na dzi?, na ci??ki dzie? przed nowych wschodem.
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Wiemy, ?e? Ty u stóp ju? inne kwiaty mia?

M?odzie?czych, p?owych g?ów-
Tajemnych t?sknot sza?-

I zasz?ych cicho snów - przejasne kwiaty.
By??e Ci ten Narodem - t?um entuzjastów z ow? kwietn? fal??

By??e ci ten okrzykiem krzyk: "Niech ?yje!"?
O nie! W tajemnych snach, co jak stygmatem pal?
Ducha, w ?wietlistych snach o czynie,
Marzy?e?, Wodzu, dzie? ów wielk? chwil?,
W której zab?y?nie zorza Zmartwychwstania,
A znak srebrzysty Or?a i Pogoni
Zbrojni ?o?nierze do stóp Twych pochyl?
I wraz pójdziecie na Wawelski gród
Og?asza? chwa?? - odrodze?czy cud

?yj?cej Polski!

"Niech Pi?sudski ?yje!"
Rwa? si? ku niebu krzyk, a z kwietnej toni

Patrza?y twarze, a usta niczyje
W t?um nie rzuci?y okrzyku: "do broni!"!

Ty? Wódz -

z granitu i ze ska?y cz?owiek,
?e? prze?y? tak? chwil?!

Prowad? nas, Wodzu, onym jasnym szlakiem,
Co ojców naszych wiód? do wybawienia.
W d?o? we? chor?giew ze srebrzystym ptakiem
I drog? górn? prowad? bez wytchnienia!
Bo cho? bez lanc jeste?my dzi? i zbroi
Wszyscy?my Polski ?o?nierze - i Twoi.

W grudniu 1916 r.

Zdzis?aw Kleszczy?ski.

GODZINA W BRISTOLU.

Zbierali si? ju? inni, gwarno tu bywa?o,
Grzmia?y mowy, toasty w malinowej sali

Wi?c i my?my si? tak?e z kolei zebrali,
Imaginuj?c Polsk? swoj? garstk? ma??.
Ale to rzec potrzeba - i w tem prawda ca?a
?e o naszem zebraniu Polska nie wiedzia?a,
Albo mo?e wiedzia?a.i, - tylko ?e niewiele,
Przys?a?a na zebranie kwiatów, przyjaciele,
Nie przyszli najwspanialsi, którzy - co tam gada?
Nie przestali dotychczas polskim t?umem w?ada?;
Nie przyszli najbogatsi, którzy -

po co skrywa?-
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Zdolni s? polsk? n?dz? swem z?otem przykrywa? -

I nie przyszli najlepsi, których cz??? na s?u?bie,
A druga cz??? - pod piachem z ?mierci? w cichej dru?bie.
Ale by?o nas sporo. Owszem, dosy? du?o.

Jedni z bia??, a inni z purpurow? ró??,
Jedni z partji, a inni dla zasad - nie z partji,
Jedni wrogi - a inni przyjaciele chartji.
Byli ludzie wra?liwi, wiotkie duchy z wosku
I tacy, co si? modl? z polska po ?ydowsku.
Byli m??owie znani i byli nieznani,

Wczorajsze szare ciury -

jutrzejsi hetmani

Zebrali si? herosy wi?ziennych niewczasów,
Stronniki Radziwilla i Ksi?cia Denasów.

Ach, prawda. I kobiety. Stare, ?rednie, m?ode,
Takie, co dla narodu chowaj? urod?-
I takie, co urod? chowaj? dla siebie,

My?l?c: jedna na ziemi -

druga gwiazda w niebie.

Bo w Polsce, jak kto woli, splatajcie do woli,
To, co dusz? raduje i to, co j? boli-

Lecz pomnijcie, na Boga, przysz?e ludu w?ast y,
?e w Polsce przedewszystkiem istniej? kontrasty.
Dlatego niech szaleje w ?wiecie wichr nawalny
Niewolny, albo wolny -

Indywidualny!

Take?my si? zebrali. Wspomn? jeszcze s?owem,
?e by?o kilkunastu, lub kilkudziesi?ciu,

Którzy zim? i latem w kroku pochodowym
Dotrzymywali placu polskiej duszy Ksi?ciu:
To ?d?b?o w maskach s?ucha?o nieraz pó?n? noc?,

Czy jeszcze ?wi?te pulsa Umar?ej ?opoc? ...

Przyszed? On. Nasz czekany. W szarej swojej kurcie ...

Zgarbiony, przyj?? oklask zgromadzonych m??y
I szed? w t?umie. Widzia?e?, jak Mu' t?um ten ci??y
Co onegdaj - nie, -

wczora, sta? na obcej burcie,
Ale fala si? toczy. Dzisiaj oni przy Nim ...

Zaiste... czem jest cz?owiek w kole tak olbrzymiem ...

O, tak! Bogacz nie wnijdzie w niebo - (werset stary)
Raczej wejdzie, poczwarny w garhach, ?eb wielb??da,

S?ysza?e? przyciszane, ustawiczne gwary:
- Zm?czony ... nie, przeciwnie ... do?? dobrze wygl?da
I sala rozbrzmiewa?a szeptem akustycznym:
- Idzie-? krokiem powolnym, albo gimnastycznym.

O, tak, t?umie wykwintny, debjutów zwyczajny,
Ogl?daj swoje serca w przedziwnym teatrze,

Ale 'zwa?aj, tak id?c, czyli si? nie zatrze
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Czerwona krew twych synów na szlaku rozstajnym,
I strze? si? podpatrywa?, nasienie sobacze,

Co z sercem matki bywa, kiedy matka. p?acze!

Spokojnie.

Tedy wszyscy siedli?my za sto?em,

A ka?den si? odwraca? do ?rodka podkowy,

K?dy siedzia? milcz?cy, powa?ny, marsowy,

Ten troch? obcy cz?owiek z pochylonem czo?em

Na krótkie okamgnienie ucich?y wiwaty
I zda?o si?, ?e w sal? wst?pi? kto? skrzydlaty.
Przemówie? si? otwar?a przepa?cista brama.

Która starczy za ci??ki, ciernolity wieniec,

Ale dziwnie co? szybko ?cie?ni?a si? rama.

Gdy sko?czyli porz?dni i manjak - szaleniec -

I drgn?li?my na ko?cu - dreszcz to niepowrotny:
Przemówi? oto cz?owiek zupe?nie samotny.
Nie mówca. By?y bodaj i ?piewne akcenty,
Jakie cz?sto s?ysza?em w onej Litwie ?wi?tej,
Gdzie drzewa s?, jak ludzie - i ludzie, - jak drzewa

Gdzie ?yje Ostrobramska w Grodzie Murawjewa.
Nie mówca. By?y bodaj zaj?knienia g?uche,
Jak w spowiedzi cz?owieka, co wyznaje skruch?,
Za? okiem mimowoli szuka z?otych ?ladów,
Po których sz?y bojowe t?tenty pradziadów!
Nie mówca. S?owo by?o wolne, nieobrotne,
Jak spojrzenie wygna?ca, który wróci? z puszczy,
I ma oto z nakazu opowiada? t?uszczy
Godziny swych zaduma? i noce samotne ..•

0, mieczu! Polski mieczu, którym umi?owa?

N adewszystko na ?wiecie, ponad si?y ludzkie,

Zimowa?y ci? tundry i lody jakuckie,
Kamiennem, g?uchem sercem naród ci? zimowa?!

0, mieczu, Polski mieczu, który w b?yskawicy
Z otwartem sercem nios?em do kraju stolicy
Czemu? ci? odepchn??a r?ka nierz?dnicy
Potarga?em ?a?cuchy, ?wi?cone w prawice
Podepta?em pokusy i ohydy knowa?,
Stolico, gdzie s? klucze twoich umi?owa?,
Stolico, gdzie s? gniewu ?wi?te b?yskawice
Gdzie twe ?piewne i rzewne ulice odzewne c=

0, mieczu!

0, mieczu! Polski mieczu ... Dla Ciebiem pochowa?
W dalekich, obcych grobach kwiat mych towarzyszy.



175

Je?li teraz z nich który g?os z Polski us?yszy,
Wyszepce: wi?c ty? poto nasz? krwi? szafowa?!

0, mieczu, Polski mieczu! kosztujesz tak tanio ...

Odk?d ludzie bez jutra Tw? si?? hetmani?,
?niwo tchórzy i ?otrów wspomagaj? ?lepce,
Stop? chudo obut? Polska szkar?at depce
I mniema si? w szale?stwie wiekow?adn? Pani?,

. Skoro przysz?o?? jej wró?? w z?oto szlif zakut?
I mówi? przy biesiadzie - ?e zap?ac? za Ni? ... !

Nie! Cho?by si? wszystkie struny na uczcie zerwa?y,
Cho?by wszystkie puhary w miazg? si? rozt?uk?y,
Nie kupi? polskich marze? i nie kupi? chwa?y
Kunsztami r?k ukrytych poruszane kuk?y!
Cho?by si? wszystkie moce sprzysi?g?y pospo?em,

Nia?cz?c now? nikczemno?? nad Polski ko?ysk?,
Wyro?nie, hej, wysoko - to, co dzisiaj nisko,
I b?dzie wolna Polska naszych serc ko?cio?em.

Cho?by zwi?d?y w ?witaniu odrodze?cze s?owa,

Cho?by bronie wolno?ci skrad?y obce r?ce,

Znajdzie drog? sw? naród - i po d?ugiej m?ce

?wi?cony, odrodzony, nowy miecz wykowa !

A wówczas tak si? zdarzy, jak si? ju? zdarzy?o
Ol?nionemi oczami odkryjemy Ciebie,
I?e? sta? niepoznany

-

w naj ci??szej potrzebie
I piersi? sw? zas?ania? Polski ?wi?te cia?o!

W grudniu 1916 r.

Józef Relidzy?ski.

NA WIGILJ? 19I6 ROKU.

?o?nierze! bracia! oto po raz trzeci,

odk?d ?wiat zdumion, imi? polskie s?yszy,
znów betleemska gwiazda dzi? za?wieci

nad ziemi? polsk? i w?ród nocnej ciszy

g?os Polski ?ywej rozbrzmi, co si? rodzi

z serc waszych m?odych, w krwi waszej powodzi!
?o?nierze! bracia! ile? lat to mija
nad nasz? d?ug?, narodow? noc?.i.

a? wreszcie pierwsza Wolno?ci wilija,
a? wreszcie gwiazdy, co dzi? zamigoc?,
nie b?d? jeno ?zawo si? patrzy?y,
na szubienice, krzy?e i mogi?y!

Ale zobacz? dziwne widowisko:

polskiego Wodza, ?o?nierza polskiego
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i Polsk? ?yw?, ja?niej?c?, blisk?,

(o Jezu! Jezu... ?zy do oczu bieg? ... )

ubog?, ma??, rodz?c? si? w m?ce,

jak w betleemskiej Ty ongi? stajence!
Wasze to dzie?o! o wy, wci?? ci sami!

wy. samotnego szale?stwa synowie,
co?cie targali niewoli murami,

d?onie krwawili, kiedy bratnia, w zmowie

z wra??, milcza?a pod?o?? i krzyk duszy
waszej jedynym ?ywym by? w?ród g?uszy!

Wasze to dzie?o! o wy, wci?? jednacy

czy z pod Rokitny, czy z pod Samosierry:

podchor??owie, na w?drówce ptacy,

placówko polska, m?ode bohatery,

krzyku serdeczny, co w g?uchej zawiei

pod szubienic? brzmia? z piersi Okrzei!

Wasze to dzie?o! i to ?wi?to waszem

dzisiaj - polskiego ?wi?to NARODZENIA:

?wi?to M?odo?ci, ?nionej pod pa?aszem,
która uleg?o?? helotów wyplenia,
jak chwast, i si?y mierzy na zamiary,
cho? wokó? jeno piasek, sypki, szary .••

A kiedy dzieli? mamy si? op?atkiem
w braterskiem kole, w ?o?nierskiej gromadzie
chocia? niejeden ?z? otrze ukradkiem,
cie? si? niejeden krwawy w dusz? k?adzie

i my?l na ?wi?te, na bratnie mogi?y
biegnie, co ?niegu ca?uny okry?y,

jakby matczyn? d?oni?, ciep??, mi?kk?,
i ku rozsianym prochom towarzyszy;
chocia? westchnienie pl?cze si? z piosenk?
niech sp?ynie Rado??, bo w?ród nocnej ciszy
Polska si? rodzi, moc wra?a truchleje,
p?kaj? grobu polskiego wierzeje!

Wi?c naprzód ku Niej, ku tej POLSCE ?ywej,
niechaj wybiega my?l. i ?lubowanie,

?e?my, jak ?a?cuch ?elazny, ogniwy
serc naszych skuty, i, co b?d? si? stanie,
o piersi nasze, niby o mur twardy,
zakusów wra?ych skrusz? si? oskardy!

Potem ku NIEMU! Temu, z czyjej woli

my?my powstali i z czyjego ducha.

wszyscy?my tutaj -

z tego, co Go boli,
•

z rany naj krwawszej : co nakszta?t ?a?cucha,
skul serca nasze mocnemi ogniwy,
wiód? przez podziemia, w blask, ku POLSCE ZYWEJJ

WODZU! o Ty nasz! Ty oczekiwany,
Ty wymodlony przez pacierze matek,
-Ty upragniony przez ojców kajdany,
t?sknot? dzieci okutych - op?atek
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?ami?c ?o?nierski z TOB?, dwa imiona

??czymy w duszy ?ci?le ..• TY i ONA!

O, KOMENDANCIE! TOBIE I OJCZY?NIE,
co nie zgin??a, szable, karabiny
i krew serdeczn?, ?o?niersk?, co bry?nie,
z?o?y? gotowi my ka?dej godziny!
O, wied? nasz hufiec, karny i powolny,
PI?SUDSKI, z ziemi niewolnej do - WOLNEJ!...

Edward Kozikowski.

G?OS Z DOMU NIEWOLI.

Nie z?ama?y nas burze, ni wiatry,
Nie spodli?a nas d?uga niewola,

bo?my Polsk? p?on?li, jak watry,
bo krwi? dziadów pachnia?y nam pola.

Przez kordony i Iinje okopów,
gdy noc l?ni?a, jak suty pas s?ucki,
lub w czas ch?odny jesiennych roztopów,

krzyk nas budzi?: "Pi?sudski, Pi?sudski".

Wiara w Ciebie nam by?a sztandarem,
i gotowi byli?my krew przela?,
gdy si? Polska za?egnie po?arem,
gdy w pier? wroga rozka?? nam strzela? ...

My?my wszyscy, jak jedna rodzina,

pomst? w sercu chowali dla wroga,

gdy do wojska zabiera? nam syna,

bo nas ha?ba dr?czy?a i trwoga.
Nie! nie wierzcie, ?e s?abo?? nas ?ar?a,
Polak serce, jak granit, ma twarde,
a kto mówi?, ?e Polska umar?a,
ten z ócz naszych wyczyta? pogard?.

Nie z?ama?y nas burze, ni. wiatry,
nie spodli?a nas d?uga niewola,

bo?my Polsk? p?on?li, jak watry,
bo krwi? dziadów pachnia?y nam pola.

1916 r.

Marja Stattler-J?drzejewiczowa.

MODLITWA.

W drodze do Szczypiorna.

Tysi?ckro? si?y wzmó? dzieci?ce

I Dawidowe daj nam r?ce,

12
Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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Nie mamy mieczów, zbroi,

Wi?c tysi?ckrotnie daj nam si?y,

By si? Dawida sny wy?ni?y,
Golj atom niech dostoi.

Pot??ny, wielki wojny Bo?e,

Który królujesz tam, w przestworze,
Ko?o nas przemoc, 7.drada,

Tysi?ckro? serca wzmó? dzieci?ce
I Dawidowe daj nam r?ce:

Niech. Goljat w py? upada!
Tysi?ckro? nasz? wspomó? wol?,
Z proc? drewnian? idziem w pole
N a strza?y, na or??e;
O Panie, wieczna Tobie chwa?a,

Spraw: niech dzieci?ca d?o? nie?mia?a

Goljata ramion si??e!

W lipcu 1917 r.

Roman Musialik.

DO JÓZEFA PI?SUDSKIEGO.

Brygadjerze ! my?my tak wierzyli,
?e?my Ojczyzny naszej przedni? stra??,
?e doczekamy si? tej ?wi?tej chwili ...

Strumienie naszej krwi serdecznej zma??
Przesz?o?ci winy ... gin?cych pacierze
Skrusz? t? ha?b? p?t ... Brygadjerze !

My?my wierzyli nietylko w t? ?wi?t?,
W t? jasn?, Wielk?, co nigdy nie zginie t ..

Nietylko ... My?my z twarz? u?miechni?t?
W krwawych ?achmanach po ca?ej krainie

Szli - - wierni Polsce, wygna?cy - ?o?nierze

I Tobie wierni ... ach 1. .•

- Brygadjerze !

I nie trwo?y?y nas rany ni blizny, '.

I gorsze nad nie - mot?ochu pociski ...

Wszak my?my poszli za wolno?? Ojczyzny!
My?my przeczuli dzie? przebudze? bliski!
I wzi?wszy w piersi jedno s?owo: Wierz?!...
Szli?my za Tob? - tam... Brygadjerze !

... A w noc bezsenn? przed Twem okiem stan?

Jakie? milcz?ce, pos?pne widziad?a,
I wska?? piersi swe, rozdarte ran?,
I groby, k?dy czarna ?mier? ich k?ad?a ...

Widzisz... Ty znasz ich, to - Twoi ?o?nierze,
Wszystkie ofiary Twe... Brygadjerze !
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Jak bohaterzy szli na krwawe kule,
Przez ch?ody, g?ody, zczerniali, wybla.dli,
Przez m?k? nieraz i serdeczne bóle

Jak bohaterzy - z honorem!. .. I - padli:
Z ?mierci? na polu zawarli przymierze ..•

- Za Polsk? - Matk?! ?wit L. Brygadjerze.

(My?my wierzyli tak ogromnie -

w Ciebie 1...).
Jednak i dzi? si? zw?tpieniom nie damy!...
A jednak ból nas i dzi? nie pogrzebie .

•.. Na te szablice polskie przysi?gamy,
N a Mickiewiczów, Ko?ciuszków pacierze,
Niezgi?ci pójdziem tam ... Brygadjerze !

Pójdziemy wszyscy, pójdziemy Jej wierni,

Której nam brak wci?? ... której tak pragniemy ...

I nie zachwieje nas krew twardych cierni,
Ani zatrwo?y nas bój straszny, niemy,
Pójdziemy ?ycie da? Polsce w ofierze,
A pójdzie z nami Bóg 1... Brygadjerze !

A Ty? pytamy!! My?my tak wierzyli,
?e? Ty polskiego honoru stra?nikiem:

Roz?wietlisz mrok tym. co si? z noc? z?yli,
W strz??niesz narodu bladym niewolnikiem!

I co noc my?my tak s?ali pacierze.
1 ... w sercu ból ... ból... - Brygadjerze !

Czelad?, w lipcu 1917 r.

Jan Szcz?sny Mayzel.

NIE SZARGA?!

Polskiego ?o?nierza nie szarga? munduru

Sprzedajnym orderem, srebrnikiem Judasza,

Bo mundur ten chwa?a, jedyna cze?? nasza,

Zmartw) chpowstania pie?? ?wi?ta ?ród chóru

?ebraczych skom.Je? "narodów ?azarza",

Bo gdy wk.c?g ?wiat?o ju? ducha nam gas?o,
Mundur ten - znicz nasz s?oneczny i has?o,

Zwid powsta? krwawych, co wrogów przera?a.

On, z zapomnianych prochów wydobyty,
?ar, który dziadów z wnukami wraz sprz?ga,

On - uczu? naszych m?odzie?czych pot?ga,
Pu?cizna ?wietna Rzedzypospolitej!

Sybir nasz, Kufstein, Szczypiorno i Wrze?nia,

Tuwalnia krwawa ?wi?tej Weroniki,

Serc gorej?cych ofiarne ?wieczniki

I sen o szpadzie, co si? uciele?nia.

12*
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Bo mundur ten - p?achta wysoko rozpi?ta,
Serc, co w nim bi?y - trzyletnia Golgota
To owa cicha sierpniowa noc z?ota

I w jutrzni krwawej rozkute ju? p?ta!
On - szkarpa, twardo wro?ni?ta do muru,

Która kilofom ?adnym nie popu?ci.
On - g?os nadziei z rozpaczy czelu?ci,
A wi?c polskiego nie szarga? munduru,

Obc? przysi?g? i obcym orderem,

Bo. order jego - przeczystej krwi pr?ga

I w dusz wzniesieniu z?o?ona przysi?ga,
Piecz?towana we krwi - Manlicherem;

Jasna -

w ogniu okopów - apostolska,
W ?wiat czyje? ?wi?te ciskaj?ca imi?,
Gdzie? wobec Boga i ?mierci -

w dzia? dymie,
Imi?, bez echa, brzmi?ce w czas on:

Polska!

Warszawa, w lipcu 1917 r.

Jan Szcz?sny M ayzel.

ROTA.

Nie damy, by nasz polski huf

Z Kielc, Karpat i Stochodu

Pod obce znaki poszed? znów!

Ko?? z ko?ci on narodu!

Tutaj mu polski broni? próg!
Tak nam dopomó? Bóg!

Nie b?dzie d?u?ej huf on nasz

Habsburskim kondotjerem,
Ar;ri przed Kukiem pe?ni? stra?,
Ani przed Beselerem-

Pójdzie, gdy zagrzmi z?oty róg!
Tak nam dopomó? Bóg!

?aden nas gwa?t nie zdo?a? zmóc:

Mantua, San Domingo!
Gwa?tem porwany wróci Wódz!
Cel wska?e z?ot? kling?!
Z nim przejdziem Wart?, San, czy Bug!
Tak nam dopomó? Bóg!

Sto lat nas pró?no parli st?d
Trój-kaci w trój zaborze!

Wi?c i rumu?ski na nic front! 1

I ten nas gwa?t nie zmo?e!

l. Front rumu?ski - front po?udniowy austrjacko-rosyjski, dok?d przes?ano cz???
Legionów, aby w ten sposób rozbi? ich jedno?? i przeszkodzi? wzrostowi opozycji
przeciw machinacjom pa?stw centralnych.
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Nic nas nie zwiedzie z polskich dróg!
Tak nam dopomó? BóO'!

Przetrwalim piek?o wra?ych prób,
Dzi? piek?o w krwi nam pa?a!
Duch nasz - jak ognia wieczny s?up,
Na nowy cios - jak ska?a!

Krzywd, obelg, krwi zap?acim d?ug
Tak nam dopomó? Bóg!

Patentów hucznych race dwie,
To g?o?no - dla ententy!
Cie? Magdeburga na tem tle
To nasz listopad pi?ty!
Lecz nas nie okpi Besler, Kuk!
Tak nam dopomó? Bóg!

Kulturtregierów maska -

w dzie?,
W noc zasi? gwa?t potworny!
W czerwie? sztandarów wplecion cie?,
Tragiczny cie? Szczypiomy
Odeprzem gwa?ty pruskich s?ug!
Tak nam dopomó? Bóg!

Za tyloletniej m?ki szlak,
?e?cie z niej wyszli czy?ci,
?e was nie splami? pi?tna znak,
O, cze?? Wam, legjoni?ci!
Cze?? k'wam od ojca przejmie wnuk!
Tak nam dopomó? Bóg!

N a nic numerów! ha?ba, - g?ód,
Satrapów przemoc krwawa!

Najt??szy w s?o?cu p?ka lód!
A s?o?ce nasze wstawa!

N a wszystkich frontach zginie wróg!
Tak nam dopomó? Bóg!

Warszawa, 1917 r.

J 6zef Relidzy?ski.

KOMENDANCIE!
(

Komendancie! Ku obcej fortecy,
co Ci? skry?a, ku Tobie i sprawie,
bliscy sercem, cho? cia?em dalecy,
jak ci?gn?ce lecimy ?órawie.

Lec? my?li ku Tobie, jak ptaki,
z pozdrowieniem i ze czci? si? k?ad?

1 Numerów ha?ba -

po odmowie z?o?enia'przysi?gi na wierno?? Niemcom, inter

nowanym Iegionistom w obozie je?ców, w Szczypiornie, rozkazano naszy? na r?kawach
numery, któremi zostali oznaczeni, jak przest?pcy. Legjoni?ci uwa?ali to za ubli?aj?ce:
ich honorowi ?o?nierskiemu.
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u stóp Twoich ..• Dzi? los nam jednaki
rabów skutych my dzisiaj gromad?!

Ale jutro... to do nas nale?y!
Ale jutro... rozp?on? znów wici!

Róg Twój skrzyknie znów szarych rycerzy,

w s?o?ce wyjdziem, w podziemiach ukryci L.

I có? z tego, ?e cia?o za drutem?

My?li wolnej drutami nie sprz?g?!
Có?, ?e cia?o ze zbroi rozkutem?

My?l jest zbrojna niez?omn? przysi?g?.

T? przysi?g? na Ciebie i Spraw?,
?e nie spoczniem, a? zorza rozp?onie!...
Odebrali pa?asze nam rdzawe,

lecz któ? serca odbierze nam w ?onie? ...

Ju? nie jeste? samotny, Rycerzu,

po?ród rzeszy tak obcej, cho? swojej,.
bo w serc naszych ?olnierskiem przymierzu
z Tob? Polska nad Narwi? stra? stoi. ..

1

Plon wyda?y Twe trudy i znoje,
duch Twój ogniem nam w piersiach si? ?arzy ...

Niechaj b?d? spokojne sny Twoje-

my czuwamy, jak Mohort, na stra?y!

Bonjaminów, w sierpniu 1917 r.

K. Firlej-Biela?ska.

TRZY LATA.

I.

Trzy lat min??o -

trzy to wieki mo?e?

A kiedy? b?y?nie m?ki naszej kres?

Ach! kiedy? wyschnie nieprzebrane morze,

Ogromne morze gorzkich,' ludzkich ?ez.-

Wielka tragedja na ?wiata teatrze

Gra si? wci?? dalej. Ga?nie ducha moc.

Z bolesn? trwog? w oczy Twoje patrz?,
A oczy Twoje smutne s?, jak noc.

II.

W historji naszej tyle bólu jest
Strzaskanych mieczy i bezp?odnych m?k,
Lecz najsmutniejszy ten tragiczny gest

M??nych, w bezczynie za?amanych, r?k.
W sierpniu 1917 r •

•

1

Benjamin?w, gdzie urz?dzono obóz dla internowanych oficerów legionowych,
lezy nad Narwi?, •
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Boles?aw Zygm. Lubicz,

W GDA?SKU.

A Wis?a wci?? szumi: Dlaczego gór szczyt
w lodowców srebrzystej l?ni bieli?

Dlaczego w ba?? sm?tn? zamieni? si? myt ? ..

W bezkrwawej zaton?? topieli ?

O ?pi?cych rycerzach powiada? mi wiatr,

gdym, dzieckiem, granity i ?wir ry?a Tatr ...

Wiatr zrywa si? halny i spada, jak lew, ..

... ?miertelna w lwiem sercu tkwi strza?a,
lecz moc Twa kamienna, o Polsko! Twa krew,
czy? nic dla przysz?o?ci nie zdzia?a?

Czy? nic prócz chwilowej extazy i m?k? L.

Róg z?oty dostrzegam... Lecz r?k niema... R?k!
Nie l ... Znam ja Rycerza, co wyszed? z pod Tatr

i szed? przez pustyni? do morza-

a za Nim l?k szumial, uderza? We? wiatr

i l?ni?a nad g?ow? MU zorza - - -

A gdy brwi nasro?y? i podniós? swój miecz,
noc krwawa pierzcha?a i topiel sz?a precz

- -

Widzia?am, jak walczy?, jak grzmia? w z?oty róg
S?ysza?am milczenie odzewu ...

SAMOTNY, ?ród ogni walk by?, jako bóg,
cho? smutny, lecz wznios?y bez gniewu ...

A? miecz Mu rodacy z?amali ...

Gdzie? kres,

Ojczyzno, Twej walki, Twej ha?by, Twych ?ez?

I Wis?a tak szumi: - Gdzie morza ju? kres

dostrzega strudzona ma fala,
o ?ono wysepki uderza jej bieg
i tak si? Wi??niowi u?ala:

Kraj ca?y dzi? cierpi! O, ?ci?gnij Tw? brew,

patrz! Krew we mnie pl?sa l Mój ?ywio? - to krew l

I Wis?a tak szumi: Jam s?ona od ?ez

p?acz dzieci wci?? bieg? ze mn? ?ladem ...

... 0, Wodzu! Zejd? do nas, by z?om ?o?y? kres,

niedoli, co bluzga swym jadem.

Przyjd? l Odejm truj?cy od ust puhar m?k l

Wied? l Róg si? odnalaz?... lecz brakuje Twych r?k.

I Wis?a tak szumi:-
- Ty cierpisz l ja wiem

ujrza?am blask sm?tnych Twych ?renic.

Wiem - nasze cierpienie upiornym Twym snem
-

nas zmora wci?? d?awi: - Ze? jeniec!
Lecz wiemy to: k?dy postaci Twej cie?

pad? - Polska powstaje l N oc pierzcha l... L?ni dzie?.
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A utor nieznany.

LIST DO KOMENDANTA.

Do Ciebie, Wodzu, piszemy te s?owa,
strzeleckich pu?ków Twoich wiem a bra?,

rozdzieli jeno nas deska grobowa, J?<-::':.

przysi?glim z Tob? przy Ojczy?nie trwa?.

Dzi? my od Ciebie przedzieleni krat?,

my, co nad Twoim snem dzier?yli stra?,

lecz nas przy sobie pami?ci? wci?? masz,

t?sknot?, wiar? i my?l? skrzydlat?.
Wychodzisz do nas z portretowych ram

legendy polskiej snów rycerska karta

My tutaj, Wodzu, Ty samotny tam,

honoru Polski trwamy
- wierna warta.

Rycerski klejnot naszego honoru-

Ty? go, o Wodzu, zawsze pilnie strzeg?;
aby nie traci? nic z swego poloru,
u stóp Twych ?o?nierz najwierniejszy leg?.

Ulani r?ce od szabel wytarli,
piechota w boju stan??a, jak mur,

i najwierniejsi na okopach marli,

niby paciorków pok?adli si? sznur.

Niby ró?a?ce tej ?wi?tej modlitwy,
która wolno?ci imi? wiecznie czci,
tak szli ochoczo w okrucie?stwo bitwy.
jakby im nie ?al by?o m?odej krwi.

Wodzu, patrz! Nowa idzie ?wie?a wiosna,

pod stal? kopyt ugina si? kwiat,
wiara w nas wstaje bujna i radosna,
nowa t?sknota dawnych m?ki lat:

?e jeszcze kiedy? zadzwonim w pa?asze
i krwi? pop?ynie nam bagnetu stal,
i ?e stracone - jeszcze b?dzie nasze,

i ?e ofiary ?adnej nam nie ?al.

I hufce Twoje wychodz? z pod t?czy
na walk? krwaw?, na bojowy znój.
Cisza ... W niewoli pryska sen paj?czy ...

Wodzu, Ty stal? wiary serca zbrój!
W marcu 1918 r.

Stefanja Tatarówna.

CZ?OWIEK.

Cz?owieka trzeba! Szukaj? go t?umy,
Szukaj? wielcy i mali i szarzy,
?renice t???, a sil? rozumy,
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By ujrze?! - O nim dzieci? we ?nie marzy.

T?sknota za nim w starca mieszka twarzy
I piewcy pró?no wy?piewali dumy.
Wzywaj?c, aby zeszed? w ten czas wielki,

Kiedy go wzywa lud, pragnie twór wszelki

Przyjd?! bo si? ziemia w swojej z?o?ci spali-
Przyjd?! bo si? cz?owiek w w?asnej krwi zatopi,
Najwy?sze twory swej r?ki powali,
Ostatnie ?ycia oznaki wytropi
I zmia?d?y. - Na tej wzburzonej otch?ani

Kiedy? sternika zobacz? zb??kani?

Ty masz by? wodzem i królem i panem

S?ug? Ojczyzny, silnym a wybranym.
Czyli daremna straszliwa t?sknota?

Czy nie przywiod? ci? nasze m?czarnie
Stamt?d, gdzie b?yszczy s?o?ca tarcza z?ota?

Bólu naszego ziemia nie ogarnie,
Z?e na niej rz?dzi i s?dzi bezkarnie,
A nami jeno ?lepa rozpacz miota-

Cz?eka nie mamy w tej okropnej chwili,

My co?my, górnie przez olbrzymy ?yli ...

Ironjo straszna! Cz?ek jest, jeno r?ce

J ego do ska?y najwi?kszej przykute
Doko?a niego powietrze zatrute,

A stopy sid?a obesz?y paj?cze,
Jako ?mier? -mocne, Przy ustach cykut?
Ma - w bezgranicznej patrzy na ?wiat m?ce,

Widz?c, jak móg?by stan?? mi?dzy nami,

Zwyci??y?-
Wstrz??nij, ludu, okowami!

W lutym 1918 r.

Franciszek Gabrjel Kietli?ski.

DYKTATOROWI DUSZ.

Ty? wsta? jak grom i Ty? jest grom

O, drogi wodzu nasz!

A posta? Twa - granitu z?om,
W marmurze kuta twarz.

Spojrzeniem oczu Twoich lwich

Idziesz, hen... Polsk? w dal

Nie zn?ci Ci? ni z?oto - szych,
Bo cenisz jeno

- stal.

Gdy wrogi. Polsk? k?ad?y w grób,
Do boju wiod?e? huf
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Przez piek?o ?wiata, tysi?c prób,
Pod ogniem wra?ych luf.

Z nami na n?dz? szed?e?, ch?ód,

Chocia?-e? wodzem by?,
Nie straszy? Ci? ni mróz, ni g?ód.
A gdy upadlim z si?,

Ty? krzepi? nas, Ty? wiar? sw?

Do naszych wlewa? ?y?,
Bo - kto Ojczyzn? zdradza sw?

Wart tyle... aby zgni?.
Za Twym przewodem szli?my wci??

Do ko?ca naszych dni,
Lecz mi?dzy nas z?y wkrad? si? w??

I rozwia? z?ote sny.

Szczypiorno, w lipcu 1917 r.

J6zef Por?ba.

DO DZIADKA.

Dziadku! Brygada druga Ci si? korzy,
Rewolucyjnej Polski nasz Hetmanie,
I poprzysi?ga, ?e broni nie z?o?y,
Póki jej ?ycia stanie ...

... Dziadku! Brygada druga ha?b? zmy?a
Za t? przysi?g? smutn?, niewolnicz?

Z?ej mocy, co nam Polsk? podzieli?a
R?k? zbrodnicz?.

Karpacka wiara, cho? nieuzbrojona,
Prosi, aby j? pob?ogos?awi?a
D?o? Twa Hetma?ska. Hej, ?eby to ona,

Dzi? nam, z??czonym, razem przewodzi?a!

Huszt, obóz internowanych legjonist6w, w lutym 1918 r.

Kacper M.

JAK SI? S?ONKO ...

Jak si? jeno S?onko skry?o, z?ote S?onko nasze,

Za fortycy tej niemieckiej ogromnistym murem,

To si? we wsi odraz wziena taka luto?? sroga,
?e?ma wszy?kie potracili wiar? w Pana Boga,
Bo ju? nima, musi, prawdy na tym naszym ?wiecie,
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Kiej i ?wiat?o?? boska ginie i cz?ek marznie w lecie.
- Ale ch?op na swojej grz?dzie, to nie pan ze dwora,
Co na zimno i na gor?c radzi si? doktora,-
Co ni mo?e zdyba? drogi, cho? ma okulary,
Bo mu ?lepia zasz?y bielmem bolszewickiej mary ...

- Ch?opu nie trza ?tucznych ?kie?ek, on i w noc namaca,

Czyim ?ladem i?? ma jego narodowa praca.
- Ch?opu nie trza wypatrywa?, skiela wiatr dzi? wieje,
I niczyjej rady s?ucha?, - w obcych mie? nadziej?.
- A wi?c nie trap si?, Józefie! N as przy Tobie si?a,

Twoja Polska w Ludzie polskim ju? si? obudzi?a!

W marcu 1918 r.

Boles?aw Zygm. Lublee.

MARSZ POWROTU.

Genera?owi ?eligowskiemu.

Nasz Wódz jest w niewoli, w podziemnym lochu,
nad ziemi? nasz? pastwi si? wróg-
lecz my nie wydamy ze siebie szlochu ...

Przejdziem dnieprza?skie brody i Bug!

?uny rozpalim Grunwaldu, Rac?awic

i Raszyn przypomnim i b?ysk ch?opskich kos

?egnajcie nam lica zadnieprskich krasawic!

Idziemy
- cho? wrzawa znów t?umi nasz g?os!

Marsz, marsz, generale, za Hory?, za Styr!
Marsz, marsz, za Bug!
Niech or?y rozsnuj? nad nami skwir!

Nam - ?mier?, lecz Ojczy?nie
- zwyci?stwo da Bóg!

Step wokr?g si? pali i z?ote l?ni? skry;
nim zgasn?, 'rozpal? si? nowe - -

Te skry pa?aj?ce, ?o?nierze, to my,

rycerstwo na wszystko gotowe.

J ak burza przelecim na Wo?y?, gdzie krew

zrosi?a okopy Reduty,

gdzie Wódz stawa? w ogniu i sro?y? sw? brew,

jak pos?g ze spi?u wykuty.
Marsz, marsz, generale, za Stochód, za Styr!

Marsz, marsz, za Bug,
Bo ziemi? ojczyst? ogarnie wkr?g kir-

Na bój! Naprzód wiara! Zwyci?stwo da Bóg!

J ak ongi D?browski tu?aczy wiód? huf

do walki za Polsk? do Polski,

tak my w b?yskach szabel, bagnetów i luf
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ten step opu?cimy mongolski.
Opu?cim go silni, spr??y?ci i karni,
na wszystko gotowi rycerze,
i w bojach rdz? sp?óczem ja?owej m?czarni,

Warszawy ujrzymy znów wie?e!

N a skrzyd?ach lecimy. Walk porwie nas wir!

Marsz! Marsz! tak dopomó? nam Bóg!
Za Hory? nas prowad?, za Stochód, za Styr
Za Bug, generale, za Bug!

Lubelskie, - Wo?y? - Kijów, 1918 r.

Tadeusz Nit: ...

ttJ:?EJ STRZELCY, WRAZ"

(6 sierpnia 1914 r. - 1918 r.)

Orle ruszy?y si? znaki,

ruszy?y w bój;
i poszli strzelcy-junaki,
po?owa prawie dzieciaki,
na krwawy znój.

Jasny poranek sierpniowy
z?oci? im szlak,
hufiec do marszu gotowy ...

"Ty, grodzie stary
- b?d? zdrowy!

Wolno?? -

nasz znak".

Komendant stan?? na czele

w ten wczesny ?wit.

Nie gra?y im huczne kapcIe,
nie b?ys?y ni karabele,
ni p?ki kit ...

Jeno mundury szare,

bagnetów rz?d,
a karabiny ich stare

setek zaledwo co? par?,

Bóg wie sam - sk?d.
Baczno??! Kompanja kadrowa!
Komenda brzmi,
Wódz si? odzywa w te s?owa:

"Pierwsza dru?yno bojowa,
Polska, to wy!

"?o?nierze, obywatele,
ju? przyszed? czas!

niewiele nas tu, niewiele,
lecz duch przed nami na czele,
a ja - w?ród was!

"Czeka nas ziemia kielecka,
?o?nierze, cze??!
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- "?mia?o, dru?yno strzelecka!
- ?adna nas si?a zdradziecka
- z?ama? nie zdo?a, ni zgnie??"!

Pryska ju? wieko trumny.
Do broni czas! -

.

Ruszy?y czwórkami kolumny,
pie?? ich wichr niesie poszumny:
"Rej, strzelcy, wraz!..."

A na ostatniej karcie

jaka? bolesna jawa:
Cie? magdeburskiej fortecy,
Ruszt. Benjaminów - i Piava!

W sierpniu 1918 r.

Autor nieznany.

DUMKA INTERNOWANYCH LEG]ONISTÓW
W GYNLAFCHERVOR.

My siedzimy w cytadeli,
Otoczeni grubym murem,

Za?piewajmy z naszej celi

Pie?? pot??nym chórem.

Cho? pod oknem kazamaty
Wróg nasz trzyma stra?,
N am przy?wieca z poza kraty

'?!1 Pi?sudskiego twarz.

Niechaj tchórze i bur?uje
Przed kratami gn? swe szyje,
N as do walki nawo?uje
Dzwon, co w piersi bije.

Cho? pod oknem... i t. d.

Roman Wilkanowicz.

PI?SUDSKI.

(z cyklu: "Sonety historycze").

Wdar? si? przez kraty promie? zorzy,
Do magdeburskiej, mrocznej celi;
W ogniu si? zjawi? Duch Anhelli

I niewolniczej tkn?? obro?y.

1
Huszt, obóz je?ców na W?grzech, w którym internowano legjonistów II Brygady,

pozosta?ych po przekroczeniu granicy przez brygadjera Hallera. Cz??? legionistów,
poddanych austriackich, odmawiaj?cych z?o?enia przysi?gi na wierno?? pa?stwom
centralnym, wys?ano na front w?oski, nad Piav?.

•
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D?wign?? z wi?ziennej skro? po?cieli,
Prawnuk Zawiszy, Rycerz - Bo?y,
N a mieczu tward? d?o? po?o?y,
lokiem grozy w przestwór strzeli ...

Mi1jony ludu, rzesze ludu,
?a?cuchem skute, wznosz? d?onie:

Pragniemy cudu, chcemy cudu!

Oto ju? s?o?ce na zagonie,
Oto ju? plon krwawego trudu,
Oto ju? zorza blaskiem p?onie!

Pozna?, 1920 r.

K. Firlej-Biela?ska.

?UNY P?ON?.

?uny p?on?, 'Stary ?wiat si? wali,
Miecz zwyci?ski kre?li dziejów kart?,

Oczy nasze w dal patrz? uparte,
Ciebie tylko wyczekuj? z dali.

A drzwi Twoje wci?? g?azem zawarte

I wrzeci?dze ich strzeg? ze stali,
Z?o?? i przemoc odprawuj? wart?,
Gdzie jest anio?, co kamie? odwali? ...

Kiedy b?y?nie, jak p?omie?, Twój miecz,

Kiedy krzykniesz na sennych: powsta?cie!
Na Twe has?o wrogi pójd? precz ...

Bia?y orze? na krwi amarancie

W gór? wzleci... Tylko s?owo rzecz,

Wró? nam tylko ...

Hej, hej, Komendancie!

W pa?dzierniku 1918 r.

K. Firlej-Biela?ska.

WYZWOLENIE.

Do obrazu Waltera Crane'a

"Prometeusz rozkuty".

Z mroków niewoli wsta? -

mocarne spr??y? r?ce,

Zerwany ?a?cuch spad?, u nóg mu chrz??ci,
Ran krwawych ?lad po d?ugiej zosta? m?ce,
Lecz jasn? stal ma w pi??ci.

Roz?ogi szarych pól, co w sennej ciszy drzemi?,
Pozdrawia ju? triumfu dumny gest:
-

Niziny, id? ku wam. Ziemio, ziemio!
Otom ci wolny jest!



191

Promienny s?o?ca wschód oz?oci? twardy granit
I morsk? to? poranku wstrz?sn?? dech.
Obudzi? rój radosnych Okeanid

Tytana boski ?miech.

Gdy nagle czarny cie? nad skalny zawis? parów,
Na s?o?ca blask potworn? plam? pad?,
Z ?opotem czarnych piór, jak wra?ych szum sztandarów,
Nadlecia? orze? - kat.

Nie wie przemocy rab, ?e wi?zy rzuci? preez
Wolno?ci wielki szermierz - kres pokuty.
---------

-----------

Czarnemu or?u w pier? swój krótki wrazi? miecz
Prometeusz rozkuty.

W pa?dzierniku 1918 r.

K. Firlej-Biela?ska.

WITKIEWICZ.

I.

Przed ?witem odszed?. Ach! on by? z tych rodem,
Co, zapatrzeni w wizj? proroctw jasn?,
J ak s?up ognisty, id? przed narodem

A spoczn? wtedy, kiedy w trumnie zasn?.

By? z tych, co lud swój karmi? dusz? w?asn?,
Skarbem rozrzutni, a sami mr? g?odem
I wci?? samotni s?, bo id? przodem.
I pierwsi ujrz? Chanaan - i zgasn?.

Ale z ich cierni, z ich krwawego trudu

Wykwitnie Ró?a, czerwony kwiat cudu.

?pi?c? królewn? obudzi królewicz,
Przez piek?o id?c m?k i trud nadludzki.

Dla Niej miecz w ku?ni wykuwa? Pi?sudski,
Dla Niej zr?b domu budowa? Witkiewicz.

II.

"Patrz? na czapk? Ziuka i my

?l? o nich wssystkich't.!

Ws?uchany w poszum obcych, modrych fal,
Gas? Nowej Polski wielki Budowniczy.
W przed?witu chwili, szarej, tajemniczej,
Odchodzi? cicho w za?wiatow? dal.

1 S. Witkiewicz: Ostatnie s?owa.
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I wielka trwoga zdj??a go i ?al,

?e ju? nie ujrzy jasnych Dnia zdobyczy;
Czy wype?niony jest kielich goryczy?
Dziejowy w?ze? czyja? przetnie stal?

Kona? i s?ucha? cichy, coraz bladszy,
J ak tam Los karty obraca Historji. .•

Jak tam ?wiat stary kruszy gromów huk.

Otworzy? oczy
- z obrazka na? patrzy

Twarz ukochana w z?otej brzasku glorji,
Stygn?ce wargi cicho szepc?: Ziuk ...

I zgas? z u?miechem, s?ysz?c lot Wiktorji-

Eugenjusz Popoff.

REKONESANS.

AKT I.

(Scena ostatnia).

Wroga trzeba bi? kolejno.
Kto bro? daje - ode? bior?

ANDRZEJ.

I tym mieczem innych pior?!
Z djab?em przeciw caratowi t

Bo dopóki carat b?dzie,
Car moskiewski w pierwszym rz?dzie,
Polska nigdy nie powstanie,
Polska Woma, Niepodleg?a,
Zwali? carat - to zadanie!

KAZIMIERZ. To szale?stwo! Kto te my?li
Tobie, bracie, wsadzi? w g?ow??
Sk?d?e?cie tutaj przyszli,
Siej?c straszne z?udy nowe?

Och, ta chwila taka smutna

I ta wojna tak okrutna,
Co z nas tyle krwi wyleje ...

Trzeba tylko mie? nadziej?
Na ten kongres pokojowy,
Co nam ?ycia sposób nowy

Da, - mo?e si? zjednoczymy?
Teraz. tylko trzeba czeka?,
Nic nie robi?, ci?gle zwleka? ...

ANDRZEJ. Otó? to, - to b??d jest w?a?nie!
?adna wojna krwi z nas tyle
Nigdy jeszcze nie wyssa?a,
Co ten pokój straszny, g?uchy,
W nas wszystkich zamar?y duchy,
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Wi?c. ?e wojna - Bogu chwa?a!
Czeka?? A? s?o?ce zaga?nie?
Przez gadanie i czekanie

Polska sama si? nie stanie.
Trzeba wi?c j? mieczem wyku?!
Kto nas natchn??? Ot, pos?uchaj:
... Jest kto?, kto w okrutne noce

Przemocy, co ziemi? nasz?

Kirami swemi spowi?y,
?e si? sta?a cierpie? czasz?,

Wyst?pi? ponad mogi?y
I m?ot uj?? w silne d?onie

I protestu skry roznieci?,
?unami naród o?wieci?.

Polecia?a wie?? niedzielna,
Naród zbudzi? si? i zdumia?.
?yje Polska, Nie?miertelna -

Dzisiaj w jego r?ku szala,
On nam s?o?ca w snach zapala L.

HALINA. Och, tak, tak, tak... to prawda ?wi?ta,
To jest wielka rzecz pocz?ta!
My?my dot?d tak gnu?nieli,
Czekaj?c, a? jacy anieli

Przyjd? wyrwa? nas z przemocy.
A tu trzeba w?asnej mocy,

By na trudów stan?? szczycie,
W?asnemi si? bi? mieczami ...

Lecz przeczucie w sercu gra mi ...

Zwyci??ycie! Zwyci??ycie:

To k?amstwo. nie wierzcie jemu!
Trzeba walczy? przeciw z?emu!

Znów nap ró?ne krwi m?cze?stwo,
To szale?stwo! To szale?stwo!

KAZIMIERZ.

O, pójd?, niech ci? uca?uj?!
Polska wstaje! Czy s?yszycie?

DZIADEK.

(do Andrzeja).
Co? si? w piersiach a? gotuje,
Staro?? moja, dawne dzieje
W ró?anym si? k?pi? ?wicie.

Co nie by?o nam s?dzone
Dokona? -

wy prowadzicie.
Powiew walk w zgnu?nia?e ?ycie,
Walk o wolno??, snów koron?!
Kto was wiedzie. kto przoduje?
O pójd?. niech ci? uca?uj?!

Przyjdzie tutaj ?o?nierz ?wie?y,

Przyjd? szumy i pogwary?

ANDRZEJ.

13
Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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J akhy snów zakl?tych czary

Wypal? na ?wiat z mo?dzierzy,
A? zrozumiej? ludy, kraje,
?e to krzywda nam hetmani,
Ta wiekowa krzywda nasza,

Wype?niona cierpie? czasza!

A na wroga szar? zgraj?,
Na zast?pów naszych przedzie
Sam Pi?sudski nas powiedzie! ...

Kijów, 1918 r.

Edwara Sl??ski.

OD CH?ODNEJ NEWY DO SPREWY ..•

I.

?miertelnej wojny posiewy
bogaty wyda?y plon ...

Bunt wsta? z nad granitów N ewy
i carski przewróci? tron.

W obliczu ?wiata umiera?

porz?dek stary, jak ?wiat,
zadr?a? niejeden genera?
przed s?dem ?o?nierskich rad.

Sam wielki car, spadkobierca
Iwanów Gro?nych i z?ych,
sam car bez mózgu i serca

pod kolb? so?dack? ?cich?.

I wsta? z pod carskich nahajów
i wszed? do Kremlinu bram

bez odznak, bez gronostajów
w parcianej koszuli cham.

I powia? p?acht? czerwon?

i' ni to wichrem z pod chmur,

Habsburgów zachwia? koron?,
jak kit? z papuzich piór.

I wsta? Budapeszt i Praga,
i Wiede? zburzy? swój front ...

Lud z kamaryl? si? zmaga,
w swe r?ce ujmuje rz?d.

?a?o?nie patrz? i ?zami

rosz? marsow? sw? twarz

starzy feldfeble z bakami,
Schonbrunnu cesarska stra?.
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I, dr??c, ws?uchuj? si? z l?kiem
lokaje cesarskich s?ug,
jak lec? z brz?kiem i szcz?kiem
dwug?owe or?y na bruk.

Snuj? si? szepty po k?tach
sa] pa?acowych i bram:
- Czy jeszcze stoj? na frontach,
czy frontem s? przeciw nam?-

Hej, obrodzi?y posiewy:
krew ludzka, o?ów i stal

od ch?odnej N ewy do Sprewy
i sennych Dunaju fal.

n.

I ciebie, ziemio piastowa,
p?u?y?a bagnetów stal

od ?nie?nych Karpat i Lwowa

do szarych Ba?tyku fal.

I niszczy? twoje zasiewy,
rozwiewa? krwi twojej kurz

ten wiatr od N ewy, czy Sprewy,
z?y zwiastun id?cych burz.

To wia? od kozackich stanic,
to znów "Wacht am Rhein" nam gra?
i Ciebie Polsko bez granic,
w ?miertelne obj?cia bra?.

Lecz i Ty wstaniesz z tej kl?ski,
i krwawe ?zy otrzesz z lic!

Ju? podniós? sztandar zwyci?ski
Roja genera? i Rydz.

I wkrótce ludu sumienie

wystrzeli, jak ostry grot,
i magdeburskie wi?zienie
rozwali stalowy m?ot ...

J eden wysi?ek nadludzki

.i nag?y, jak piorun, cios

i sam Komendant Pi?sudski

w swe r?ce ujmie nasz los.

Murem bagnetów opasze

ziemie bez kopców i miedz

z?upione dziedzictwo nasze,

jak zdarta koszula z plec,
I staniesz, ziemio piastowa,
zakuta w bagnetów stal,

od ?nie?nych Karpat i Lwowa

do szarych Ba?tyku fal ...

W listopadzie 1918 r.

13*
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Tadeusz Teslar.

KAJDANY P?K?Y MOJE.

Na powr6t Komendanta z Magdeburga.

Kajdany p?k?y moje ..•

Hej! - do mnie tu rzeszo!

Czy widzisz wolne d?onie,
Skrwawione na obronie

O ludu mego zbroje?
Dzi? one was pociesz?,
Powiod? w wolny raj -

Ty, ludu, dusz? mi sw? daj!
Ja z Tob? si? Tytana
Zaczerpn? u krynicy,
Bezkrwaw? z?o?? tam ofiar?
Z p?on?cych wolnych dusz,
U cisz? wichry burz,

Pochwyc? jasno?? z h?yskawicy:
Je?eli dasz mi wiar?,

Zbuduj? kraj bez pana.

Jam powsta? z Twego j?ku
I trudu twej niewoli.

Daremno wróg si? wzmaga

Przeciwko mnie - Wodzowi ...

Mój lud nie zazna l?ku,
Pier? jego dzisiaj naga
W zwyci?skiej gorze woli.

Dzi?... kona smok stug?owy ...

Kajdany p?k?y moje-

W listopadzie 1918 r.

Artur Pr?dski.

ZNÓW NAM HETMANI? B?DZIESZ ...

Do serca jaki? ostry wkrad? si? ból,
sen jaki? jakby w ciemny grób si? k?adzie,
sen o wolno?ci cudnej, sen o szpadzie ...

- do serca wkrad? si? dziwnie ostry ból.

A przecie? jeszcze wiernie czuwa stra?,
?renice topi w mroczn? g??bi? nocy,
zali nadchodzi ju? bliski Dzie? Mocy
czeka... w jutrznian? przysz?o?? ufna stra?.
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Nadejdzie wreszcie upragniony dzie?,
rozwiniem sztandar nasz czerwono bia?y,
jak dawniej wie?? nas b?dziesz drog? chwa?y
w s?oneczny, jasny Wyzwolenia Dzie?!

Znów nam hetmani? b?dziesz, Wodzu nasz!

Micha? Asanka-Japoll.

ZWYCI?ZY? MUSIM!

Józefowi Pi?sudskiemu.

Cho?by przed nami wróg z armat, kartaczy
miota? zniszczenia ogie? i zag?ady,
cho? jego karta po?og? krwi znaczy,
niech pomni, jako Pers na kraj Hellady - -

zwyci??y? musiml
Ale w tej wierze, w tej spo?em jedno?ci,
?lubuj?c wiernie, by Aten m??owie:
w obliczu nieszcz???, przeczystej wolno?ci,
dumni, lubo w rozdartych serc ?a?obie:

zwyci??y? musim!

Wolno?ci? ducha, mocen Sparcjata,
pol??e zdrad? - wierzy? w zwyci?stw chwa??,
tak my, z posiewu krwi, wolnego ?wiata.

powsrajem Polsk?, cz??ci zmartwychwsta?e!-
. zwyci??y? musim!

Niech nie?miertelno?? kowa pancerz cia?u,

wiara, nam wolnym, za puklerz - ostoj?,
nie ima? broni Wallenroda - sza?u,
z wczorajszych zw?tpie? przywdzia? zmaga? zbroj?:
tchem z piersi ostatnim, has?o wykrztusim:
w?ród grobów ziem Polski: zwyci??y? musim!

Jas?o, 1919 r.

Tadeusz Ularunoski.

?E MNIE POJMIECIE ...

?e mnie pojmiecie, czytelnicy, tusz?:

Oto dzi? w Polsce, w dziejów zawierusze,

Z??czy? si? mia?y dwie szlachetne dusze.

O ?adn?, wierzcie, tu kopij nie krusz?,
Ani je stroj? w siermi?gi, kontusze,

Obce mi dla nich t?umów animusze,
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Bowiem si? k?ania? nie chc?, ani musz?,

Lecz przy dzisiejszej wielkich serc posusze

Józef, Ignacy ? tych Imion wystarczy,

By w herbie Polski na dwubarwnej tarczy

Nagle zab?ys?a gwiazda, jak te jutrznie,
Co ludy budz? nie gwa?tem, nie sztucznie,
I w Jagie??ow? unj?, nie w pioruny
Wiod? rycerzy rycerze

- piastuny.

Dlatego nawet w rymy nie uderz?
O ich rozmowie tajnej w Belwederze.

W styczniu 1919 r.

Antoni Or?owski.

WIELKI DZIE? SEJMU.

Po wiekowym okresie podda?stwa,
Pierwszy wolny Sejm zasiad? w powadze,
Przed narodem wyst?pi? Wódz pa?stwa,
W r?ce jego oddaje sw? w?adz?. .

Nie chce rz?dów, zaszczytów; ni s?awy,
Z jednej bry?y wykuty - m?? prawy.

Nie w orderach b?yszcz?cych, w purpurze,
Ni ko?nierza .nie stroi mu z?oto-

Stan?? w szarym, bez ozdób, mundurze,
Ze szlachetn? swej duszy prostot?,
Mówi, pos?ów witaj?c zebranie:
- Oto moje spe?ni?em zadanie.

- Gdy ?wiat wko?o si? ?amie i wali,
Chcia?em wa?ni domowych rozejmu,
?eby Polsk?, jak okr?t w?ród fali,
Doprowadzi? bezpiecznie do Sejmu,
By si? sta?a po dobie ponurej,
W?ród narodów o?rodkiem kultury.

- Mimo przeszkód przy pracy mozolnej,
Nie dozna?em w tym planie zawodu
I dzi? witam ten pierwszy Sejm wolny
I wybra?ców polskiego narodu,
Brzmi w stolicy narodu g?os ?ywy,
?em to spe?ni? -

odejd? szcz??liwy!
Z ?aw poselskich pos?owie powstali,
Serce wielkiem wzruszeniem im bije,
J ak huragan zagrzmia?o w?ród sali

Jednog?o?ne: "Pi?sudski niech ?yje!
"Niechaj ?yje Wódz m??rry, bez l?ku,
I niech w?adz? ma nadal w swym r?ku!"
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Ha! .•• 'niech ?yje!. .. Nie pomni ju? o tem

T?um serc ptasich i mózgów kramarzy,
J ak niedawno obrzuca? go b?otem

Brudnych oszczerstw i wstr?tnych potwarzy!
J ak to p?azów i gadów gromada
Skrycie, w k?tach, sycza?a ju?: "Zdrada!"

On w?ród syków sta? nakszta?t kolumny,
Trzyma? Polski wi?zania i stropy,
Swej prawo?ci ?wiadomy i dumny,
?e mu b?oto nie si?ga do stopy.
Znosi? m??ny i pe?en rozumu

.

Pod?o?? cara, kajzera i - t?umu.
Sta? si? - wolno?? i mi?o?? Ojczyzny
Nios?c w duszy, hartownej odm?odu

Wykonawc? dostojnej pu?cizny
Wielkich m??ów, proroków narodu,
I zas?u?y? cze?? Polski i ludów

.

?yciem swojem, co by?o trud trudów.

W lutym 1919 r.

T. Z.

PI?SUDSKI.

(Z okazji uroczysto?ci w Sejmie, w lutym).

Nadszed? dzie?, gdy spytano: kto najpierwszy z was,

Coby stan?? móg? godnie ponad ludu rzesz??
Gdzie jest ten, na którego g?os wszyscy po?piesz?,
Ojczyzny byt ratowa? w kl?ski i trudów czas?

I jarmarczna zamilk?a polityków wrzawa;

Kupcz?cych sztandarami przej?? g?uchy l?k.

Szept sumienia si? ozwa? z ciemnych duszy wn?k:
O wielk? rzecz tu chodzi... Z duchem Polski sprawa!

Echem rozebrzmia? w sercach Zygmuntowy dzwon,

Zdobyte w brudach ?ycia pospada?y maski,

Wszyscy - prawi, nieprawi... Cisza... 1: oklaski-

I wyrwa?o si? z piersi: On, On, tylko On!

Jan Lecho?.

PI?SUDSKI.

Czarna Rachel w czerwonym idzie szalu dr??ca
I ga??zie choiny potr?ca id?ca-

Nikogo nie chce budzi? swej sukni szelestem, ,
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I idzie wprzód jak senna, z r?k tragicznym gestem,

I wzrokiem, b??dnym wzrokiem gasi mgie? welony,
I ?wit si? robi naraz. I staje zl?kniony.
Poblad?e Robespierry cisi, smutni, czarni,

Wychodz?c, z hukiem drzwiami trzasn?li kawiarni.

Na rogach ulic pisz? straszn? r?k? krwaw?,

U?miechaj? dziwnie i gin? na prawo.

Tylko s?ycha? nóg tupot na ulicy pustej
I szept cichy. Trup jaki? z zbielalemi usty.

I gdzie? ko?czy muzyka jaki? bal spó?niony,
Pod lila aba?urem mrugaj? lampjony.

Bia?ych sukni w nie?adzie senno??, ciep?o. zmi?to??,
I piersi, kr?g?ych piersi obna?ona ?wi?to??,
I mazur, bia?y mazur w og?upia?ej sali:

Dzi?! dzi?! dzi?! Wie? zaciszna i sznury korali.

Rozta?czy?a si? sala t?gim nóg tupotem,
Ho?ubce o pod?og? wal?, bij? grzmotem,
Bia?e panny i panny niebieskie, ró?owe

Przelotnie a zalotnie przechylaj? g?ow?
I mówi? czarnym frakom: "Przyjd?cie do nas jutro!"
I podaj? im usta za podane futro.

A kiedy ?wit ró?owy przez ?aluzje wnika,
Dla siebie, nie dla go?ci, gra jeszcze muzyka.
Menuetem si? cichym wiolonczela ?ali,
I bia?e margrabiny przychodz? z oddali.

Na liljowych oparach sp?ywaj? bez s?owa,
I pannier roz?o?y?a markiza liIjowa.
Kawaler podszed? blady. Pani ta?czy? ka?e!

I ta?cz? hafty, sprz?czki, koronki, plluma?e.
A w klarnet, flet i skrzypce, w uk?ony margrabin
Czerwon?, rozwichrzon? wpada nut? Skriabin.

Drze cisz? dysonansem, wali w okiennice,

Muzyka wyprowadza przed dom, na ulic?,
Na place rozkrzyczane w pot?pie?cze ryki.
I rzuca w twarz akordom zg?odnia?e okrzyki,
Na ziemi? je obali? i kopie z rozpacz?:

Otworzy? wszystkie okna!! Niech ludzie zobacz?!!
Wielkiemi ulicami morze g?ów urasta,

I czujesz, ?e rozp?kn? ulice si? miasta,
?e Bogu si? jak gro?ba po?o?? przed tronem

I krzykn? wielk? cisz? ... lub g?osem miljonem.
A teraz tylko czasem kobieta zap?acze-

A? nagle na katedrze zagrali tr?bacze!!
Marjackim zrazu cicho ?piewaj? kurantem,
A pó?niej, pó?niej biel?, pó?niej amarantem,

Pó?niej dziel? si? biel? i krwi? i szale?stwem,

Wyrzucaj? z tr?b rado?? i mi?o?? z przekle?stwem,
I d?awi? si? wzruszeniem i p?aka? nie mog?,
I nie chrypi?, lecz sypi? w t?um radosn? trwog?,
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A ranek mro?ny, ranek sypie w oczy ?witem,
A konie? Konie wal? o ziemi? kopytem.
Konnica ma rabaty pe?ne galanterji.
Lansjery -

bohatery! Czo?em kawalerji!
Hej, kwiaty na armaty! ?o?nierzom do d?oni!
Katedra oszala?a. Ze wszystkich si? dzwoni.

Ksi??a id? z katedry w czerwieni i z?ocie,
Bia?e kwiaty padaj? pod stopy piechocie,
Szeregi za szeregiem! Sztandary! Sztandary!

A On mówi? nie mo?e! Mundur na nim szary.

Józef Andrzej Teslar,

DZIESI?TY PAWILON.

Dr?yj!... Dziesi?ty pawilon otwarty ...

Czy ze? wyjdziesz za bram? sam ?ywy? ..

Kto st?d uszed? przed stryczkiem czy kul?? .•

Zi?b dojmuje ci dusz? od wstr?tu ...

gniewem d?sa si? warga k?sana ...

Patrz! pawilon dzi? pusty i niemy ...

Czy?by wi??niów na wolno?? puszczono? ..

Czy?by nikt tu nie j?cza? za krat??
Nikt nie cierpia? przez lata w tym grobie? ..

W gro?nej ciszy krzyk my?li si? t?umi

?oskot s?ysz? wal?cego serca ...

Mrok mnie wiedzie w "?miertelny korytarz"
i obja?nia mi z cicha te cele ...

Sin? d?oni? mnie mrok tu prowadzi,
drug? czarn? wskazuj?c na ?ciany ...

Ciemno w oczach - nie widz? - dech trac? ...

Mrok mnie g??biej poci?ga sw? d?oni?,

czarnym palcem wskazuje postaci. ..

t?um postaci, co kl?cz? i stoj ?,

co krzy?uj? z t?sknot? ramiona,

szarpi? sukni? i wzrokiem szale?ców

po?eraj? p?omyki czerwone,

te krwawi?ce p?omyki s?oneczne,

w krew i w z?oto mieni?ce rdz? kraty ...

Id? w t?umie - t?um g?sty
- cuchn?cy

od zgnojonych swych ran na bar?ogach ...

Mrok mnie wiedzie i dalej wskazuje
na zakr?cie t? cel? naro?n?, ..

Tak!... poznaj?! ... Twarz chuda i blada,

w niej modlitw? pisana pokuta ...

Tak! poznaj? - Romualda Traugutta! ...
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Ach! spojrza?y mi W serce te oczy.

pe?ne dumy - mi?o?ci i trwogi

pe?ne grozy
- i ciszy pokornej ...

Ach! spojrza?y w me oczy te ?ciany
sw? bia?o?ci? niedoli i m?ki ...

Ach! zabrzmia?y mi p?aczem bez miary
te tysi?czne daremne westchnienia .•.

Taka lito?? i l?k i niemoce

pochwyci?y mnie nagle w swe szpony,
?em gdzie? biega? - pijany - szalony -

tchu!... powietrza!... ucieka?!... nie mog? ...

mrok si? za mn? roze?mia?, jak trumna,

kiedy trupa wyrzuci w czas bitwy,
rozwalona rycz?cym granate-m ...

Nagle - - wszystko ucich?o -w mej duszy ....

dur mnie odhieg? z swym biczem rozpaczy,
oto imi? - to imi? naj dro?sze

jak oliwa na fale wylana
koi duszy szale?stwa i trwogi ...

"Tu Komendant by? wi?zion w tej celi ...

"

Co? ... muzyka? ... niebiescy anieli!. ..

Poprzez krat? zagl?da tu s?o?ce

krwawem okiem wywabia z tej ka?ni,

k?dy skrzypi? rdzewi?ce "judasze",
k?dy dusza na proch si? rozpada ...

Gdzie Komendant? .. wszak grób ten otwarty ...

Precz pierzchn??y przera?one warty,
wsta?ci z grobu niewoli on cichy,
co bez szkody pi? trucizn kielichy
wst?pi? w piek?o stu bitew z szatanem,
sam wolno?ci si? g?osz?c hetmanem ...

pró?no wi?zi? go siepacz ka?mucki-

On zwyci??y?!. .. On - Józef Pi?sudski!...

1919 r.

Edward Slo?ski.

UNJA Z L.ITW?.

Jak to by?o ?adnie, gdy, jak do Lublina,
do samego Wilna wjecha? pan Belina, _

zeskoczy? z konika, szabelk? zadzwoni?,
Matce Ostrobramskiej nisko si? pok?oni?
i tak J? serdecznie pozdrowi? z u?a?ska,
?e b?ogos?a wi?a Polsce a? do Gda?ska.
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P?ynie Wilj?, p?ynie pie?? o rozmarynie;
nie zgin??a Polska i Litwa nie zginie.

Tam, gdzie si? Murawjew, ongi? z czartem kuma?,
dzisiaj si? Naczelnik Pi?sudski zaduma?:
chodzi po komnacie, jaki? plan uk?ada,-
Litwie mi?owanej z Polski si? spowiada;
mówi, jak J? broni? ogniem i ?elazem,-
mówi, jak J? broni? i zdobywa? razem.

P?ynie Wilj?, p?ynie pie?? o rozmarynie;
nie zgin??a Polska i Litwa nie zginie.

Tam, gdzie si? rozsiada? naje?d?ca ka?mucki,
chodzi po komnacie Naczelnik Pi?sudski;
chodzi po komnacie w ?o?nierskiej opo?czy,
Uni? krwi przelanej Polsk? z Litw? ??czy,
k?adzie J? na grobach poleg?ych ?o?nierzy,
wa?y J? w swem sercu i kocha, i wierzy.

P?ynie Wilj?, p?ynie pie?? o rozmarynie;
nie zgin??a Polska i Litwa nie zginie.

A tam, gdzie Katedra z Or?em i Pogoni?,
Polscy szwole?erzy szabelkami dzwoni?
i cho? si? niejedna Litwineczka d?sa,
robi? czu?e oko, podkr?caj?c w?sa-

i .tak defiluj?, jak przed waln? bitw?,
bo im te? jest pilno zawrze? Unj? z Litw?!

P?ynie Wilj?, p?ynie pie?? o rozmarynie;
nie zgin??a Polska i Litwa nie zginie.

K. Biernacki.

WILNO.

Miasto pe?ne ko?cio?ów, cmentarzy i smutku ...

Ostatni fort zachodu ku wschodnim rubie?om,

Którego mózgom, sercom, kamieniom i wie?om

Wróg zakl?ty trucizn? s?czy? powolutku.
Tyle razy z naje?d?c? bra?o si? za barki,

T? genera? Jasi?ski zatacza? swój szaniec,

St?d wyszed? sam ksi?dz Brzózka, ostatni powstaniec,
Tu kat Litwy, Murawiew, depta? polskie karki,

Wilno, z Ciebie do Polski sz?y wszystkie orl?ta,

Ty? mieniaj?c, naje?d?ców w?ród wojny zam?tu,

Polskiego szwole?era czeka?o t?tentu,

My?l?c o TYM, co z Wilna wyszed?. Czy pami?ta ?!...

Ostatnia przesz?a burza - znów Bóg si? u?miecha,
Znów w Ostrobramskiej wolne szeleszcz? pacierze,
Znów w jasne niebo patrz? z?ote s?o?ca wie?e,

Ch?on?c bitew dalekich uchodz?ce echa.
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Szemrze polski Ojcze nasz i Sk?ad Apostolski
Umar?e serce Wilna, znów, jak ongi? bije,-
O miasto zapomniane przez Boga, niczyje,
Powracasz znów do Litwy, a z Litw? do Polski!. .•

Wilno, w maju 1919 r.

Stefan Wierz.y?ski.

WILNO KOMENDANTOWI.

Wilno Ci? znowu wita, Komendancie,

Swemi górami, co ?niegiem wyskrzone,
Co krwawi? ciep?em w wschodu amarancie.

Wiwo Ci? znowu wita, Komendancie.
I do nóg drzew Ci pochyla koron?.

Wilno Ci? znowu do swej piersi tuli.
I poca?unki dzi?kczynne Ci sk?ada.
N a Twoich d?oniach. co wrogowie skuli,
Wilno Ci? znowu do, swej piersi tuli

I b?ogos?awi mogi?a Pradziada 1

Wilnu si? w sercu rado?? rozgorza?a.
?e znowu Ciebie widzi w swoich murach,
Dusza rado?ci? i zachwytem pa?a,
Rado?? si? jasna w sercu rozgorza?a
I p?ynie w niebo w cudnych, jasnych chmurach.

Hej, ukochany, drogi Komendancie,
Ubiorem skromny, dusz? przewspania?y,
J ak bia?y orze? w cudnym amarancie,

Wzlatujesz ?mia?o, drogi Komendancie.
Coraz to wy?ej, w wielkopomne chwa?y.

Wilno, 1920 r.

Jan Rundbaken.

ECHO Z WILNA.

Pró?no si? sili zwierz niszcz?cy.
pró?no zwyci?stwo wró?y sobie:

gdy cia?o Polski leg?o w grobie,
duch jej pracowa?. duch wierz?cy;

l Grób Zygmunta Sierakowskiego w Wilnie, na Górze Zamkowej.
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gdy ?o?nierz na sen szed? w mogi??,
poeta walczy? tchem za?wiatów:

?mier? cia?a wzmog?a ducha w si??
(w tem jest ?lepota wszystkich katów).
A którzy w cia?o tylko wierz?,
wszyscy ci zrzekli si? nadziei,

obcym oddali ho?d ?o?nierzom,
nie wiedz?c w czem jest moc idei;
z przemoc? cia?a szli w przetargi,
na niej buduj?c w swej ?lepocie,
nie wiedz?c, ?e dziejowe skargi
wracaj? z triumfem w burz ?oskocie - -

Gdy, w sposób my?l? nieuj?ty,
Ojczyzna wsta?a, niszcz?c trony,
druzgoc?c Trójprzymierza plony,
kryj?ce chciwo?? pod znak ?wi?ty,
ciele?ni znowu przyst?pili,
widz?c, ?e naród cia?em w?ady,
bo rozumiej ?c mow? chwili,
z niej chc? duchowi dawa? rady.
Ale si? znalaz? Wódz w narodzie,
co moc? swego przeznaczenia
legend? Polski o swobodzie

od dziejowego wzi?? milczenia

tak, jak to chcia?y wieszczów s?owa

i jak legjonów testamenta ...

to nie Bismarka droga kr?ta,
nie wed?ug wzorów Suworowa:

rycerz bez trwogi i bez skazy
idzie ze wznios?? dusz prostot?

przez dni cz?owieczych martwe g?azy,
strojne li pustych ??dz lichot?.
?e tak jest, mówi z Wilna echo,

gdzie godnym ducha - manifestem

krótkowidz?cym naszym grzechom
Pi?sudski jakby odrzek?: "jestem".

Gdy si? szlachetna wszczyna sprawa,

gdy si? duchowe znaczy m?stwo,

przeci?tny nie wie, co si? stawa,

najwy?ej - czuje w?asne je?stwo.
Gdy barbarzy?stwu si? niszcz?cych
swe barbarzy?stwo zachowania

t?um przeciwstawia: dla p?on?cych
s?ów niema uszu do s?uchania.
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Autor nieznany.

MARSZ, MARSZ PI?SUDSKI.

Jeszcze Polska nie zgin??a,
Póki my ?yjemy,
Co nam obca przemoc wzi??a
Moc? odbierzemy.

Marsz, marsz Pi?sudski,
Prowad? swe Legjony,
Na zwalczenie wroga,
Dla Kraju obrony!

Przejdziem Wis?y, Dniepru brzegi.
Od morza do morza,

Z??czy? w jedno, to, co nasze,

Dopomó? nam, Bo?e!

Marsz, marsz Pi?sudski i t. d.

Niech nam b?d? m?stwa wzorem

Nasi bohaterzy,
Co ws?awili polski or??,
Hart poskich rycerzy.

Marsz, marsz Pi?sudski i t. d.

Cudzej krzywdy nie pragniemy,
Tylko wzi??, co nasze,

Zanim tego nie spe?nimy,
Nie z?o?ym pa?aszy.

Marsz, marsz Pi?sudski i t. d.

Bo ten tylko posi??? mo?e

Do Ojczyzny prawo,
Kto potrafi? j? wywalczy?
I zdoby? J? krwawo.

Marsz, marsz Pi?sudski i t. d.

A wi?c bracia, ra?no, spo?em,
Razem wszystkie stany,

Id?my rami? przy ramieniu

Wskrzesi? kraj kochany.
Marsz, marsz Pi?sudski i t.\l"d.

Tam, gdzie wi?kszo?? jest Polaków,.
Polska zwa? si? musi, ?
Zrzec praw swoich, odda? dusz?
Nikt nas nie przymusi.

Marsz, marsz Pi?sudski

Prowad? swe Legjony,
Dla zwalczania wroga,
Dla Kraju obrony!

Wilno, 1919 r.
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Remigjusz Kwiatkowski.

NA NOWY ROK 1920.

,Vivat!
'Niech ?yje Polska - Macierz

i nie?miertelni swoje lico,
a czynów naszych ku niej pacierz,
niech b?dzie krasy tajemnic?,
by per?? i ozdob? ?wiata

na niesko?czone by?a lata!

Vivat!

Naczelnik-Wódz i Wojsko,
co szlakiem prawej czci i chwa?y,
id?c na boje z pie?ni? swojsk?,
nios? ju? w darze dzie? wspania?y,
kiedy po trudach walk i znoju
?y? b?dziem w szcz??ciu i pokoju!

Vivat!

Niech ?yje Sejm i Naród,
stró? w?asnych praw i pan swej doli,

wpatrzony w zorzy jasnej zaród

i w s?o?ce nowej aureoli,
co si? spromienia w z?ote ja?nie,
a nie zniszczeje i nie zga?nie!

Vivat!

Niech rok ten w dziejów ksi?dze,

jedno?ci? serc i ducha zwarty,
ku wielkiej mocy i pot?dze,
co naj ?wietniejsze zdobi? karty,
a wi?c, dalecy wszelkich prywat,

po trzykro?: vivat, vivat, vivat!

Franciszka Arnsztejnowa.

NOC W BELWEDERZE.

W wiosennej nocy cichy mrok,

Gdy zamek sen ju? skuwa,

Komnaty przebierza Wodza krok,
Naczelnik czuwa.

•

Z pod brwi nawis?ych orli wzrok

Gdzie? patrzy: wdal, czy w siebie?

Mo?e miniony liczy rok?

Umar?e grzebie?
Mo?e na stromych owych dróg
Wstecz patrzy krwawe szlaki,
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Gdzie z Oleandrów w wolno?ci próg
Wiód? swe junaki?

I bitwy widzi, k?dy w tan

Wiód? szyki swe bojowe?
Mo?e z przesz?o?ci wykuwa ran

W ?wit drogi nowe?

Belwederczyków chrobry huf

Mar wie?cem go oplata,
.

Zwyci?skich przy nim bogini snów,

Nike skrzydlata.
0, Wodzu, Wodzu!... w cich? noc

Wiatr niesie zew daleki,
Zbudzi?a Naród Twych zakl?? moc,

S?uchaj? wieki.

S. Pruszy?ska.

o WIERZY? ...

O-wierzy? tylko ... Sen si? jeszcze nie sm

I nie rozwidnia si? jeszcze dal chmurna-

Lecz si? rozwidni - mo?e wcze?niej, wcze?niej
Przez zrozpaczenie i gorycz Szczypiórna ...

.J ?k spustoszenia b??ka si? bezradnie

Poprzez spalone wsie i smutne miasta

Lecz ju? bezmierny kwiat wiary wyrasta,
Kwiecie w jeziorach wypieszczone na dnie ...

Jeszcze niejedna cofa nas z?a chwila

Niejedna straszy nas cisza pó?nocna
Lecz ponad wszystkiem cicho si? wychyla
Twarz Komendanta - ufaj?ca, mocna ...

-

S. Pruszy?ska.

UFNO?? .

... Jak s?odko, ufnie szumi las ga??zi ...

R?ce niegodne - ale bardzo smutne

Przed Tob?, Wodzu, chyl? si? z pokor? ...

Poprzez ten wicher, który nie uwi?zi
O?liz?a przemoc s?u?alczego ducha

Wiem, ?e nam Ciebie nigdy nie zabior? ...

R?ce niegodne, ale bardzo smutne,

Przed Tob?, Wodzu, chyl? si? z pokor? ...
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Wiem, ?e nam Ciebie nigdy nie zahior?
Wiem, ?e od Ciebie ju? nas nie odgrodz?
Niecne oszczerstwa - pal?ca posucha ...

?e ponad wszystkiem jest wichr Twego ducha
I - ?e zwyci?stwo jest -

pod Twoj? wodz? ...

R?ce niegodne - ale bardzo smutne,
Przed tob?, Wodzu, chyl? si? z pokor? ...

Jadwiga Torczy?ska-Korulska.

PODNIE? POLSKO SWÓJ SZTANDAR.

Podnie? Polsko swój sztandar wysoko nad chmury,
bo Wódz, co nie p?aka? nad m?cze?sk? trumn?,
ale niewolnicze, a zdradzieckie sznury

rozci?? szabl? zwyci?sk? zawsze, a tak dumn?,
powiedzie Ci? i nadal w glorji ?wietnej chwa?y,
by Ci? inne narody równ? sobie mia?y.

Wódz ten nad ?wiatowym walk i burz zam?tem
ostrzem polskich szabli i bagnetów stal?
wzniós? Ci? Polsko smutn? w rozkochaniu ?wi?tem
na wy?yny, gdzie s?o?ca Wolno?ci si? pal?
i s?oneczn? zwyci?stwem, nieskalan? niczem

w sercu Narodu ?wi?tym rozpali? Ci? zniczem.

Grodno, 1927 r.

Gwido- Trzywdar Rakowski.

OSTATNI RAPORT.

Raz po razu s?up dymu ku niebu wystrzela
Raz po razu pod stop? ziemia si? rozpryska,
A tam gór? gra harmat piekielna kapela
A tam do?em tn? kule zdaleka i bliska.

Zam?t jaki? straszliwy wionie doko?a,
A linje wci?? id? i id? bez ko?ca

Z szeregu kto? gdzie? padnie i kto? gdzie? zawo?a,

Twarz? w piach si? przewali, lub twarz? do s?o?ca.

Zam?t jaki? straszliwy wionie doko?a,

Wie? ra?ona pociskiem, p?onie jak pochodnia,
J akgdyhy z klocków by?a wie?yczka ko?ci??a
Zwali?a si?, cho? jeszcze modli?a si? do dnia,

14
Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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A linje wci?? id? i id? hez ko?ca,
- R?k? Wodza na szaniec rzucone kamienie

Ju? si? zwar?y, nie poznasz gdzie wróg, gdzie obro?ca,.

Wszystko jednym tumanem, szale?stwem, p?omieniem.

W tumanie tym co? dyszy, pr??y si? i lu?ni

'Za gardziel dusi strachu ?elazn? obr?cz?,
Kl?tw? bluzga ku niebu, tak w piekielnej ku?ni,
?mia? si? mog? tylko szatani pot?pie?czo.

W szystkich oczy w tumanie tym, od krwi ró?owym,
Piorunowym od ognia, wibruj?cym ?ywym.
Sztab z lornet? przy oczach powyci?ga? g?owy ...

Sztab -

pan ?ycia - by? musi zimny, niewra?liwy •

.

Nagle okrzyk szale?ców zwali? straszn? wrzaw?

W spokój wynios?y tamtych, co kieruj? wojn?,
Id? nowe szeregi naprzód, naprzód ?aw?
Sztab -

pan wojny - mie? musi postaw? dostojn? ..

Id? ... Id? ... Przerwali!. .. Zdobyli okopy!...
Ju? ku ziemi opada dymów krwawa g?stwa,
W linjach d?ugich le?? krwawe ludzkie stopy,

By zda? raport ostatni ze swego zwyci?stwa.

Gwido- Trzyuidar Rakowski.

STRZELCY W REZERWIE.

Czy wesele, czy zapusty,
?e tak wiara ?piewa, hasa,

Warzy, skwarzy, pierze chusty
I popuszcza sobie pasa.

Zanim tr?bka znów zawo?a:

"Do broni, bracia, do broni!"

Niech pali si? dooko?a,
Za pu?k starcz? relutoni.

Niech licho porwie Moskali

Austrjaków i Prusaków,
Niech si? pali, niech si? wali,
Gdy? legun z pod Dziadka znaków!'

J ak wesele, to wesele,
W weseln? mi dzwo?cie nut?,
Furda granaty, szrapnele,
Niech znaj? strzeleck? hut?! ...



211

Wac?aw Wie?czys?aw Piotrowski.

PIE?N O NACZELNIKU PI?SUDSKIM.

Niech uderz? fanfary w gro?ny szcz?k - brz?k ...

Orze? bia?y zawisn?? u góry!
Pie?? bojow?, ogromn? surmy brzmi? - grzmi?
W ódz Pi?sudski wzniós? sztandar pod chmury!
Legjony id? w bój - ?elazne ich ramiona

Niech b?dzie wolna Polska pozdrowiona.
Niechaj fanfary bij? w gro?ny szcz?k - brz?k

Pie?? trjumfu g?osz? surmy pot??ne
Pie?? ogromn?, bojow? surmy brzmi? - grzmi?
Id? polskie legjony or??ne.

Id? duchy hartowne -

przemocne ich ramiona

Niech b?dzie wolna Polska pozdrowiona!
Id? - nios? purpury gor?cej krew - zew

M?odej chwa?y na ziemi? sw? m?od?
A na przedzie Wódz - polskich stron - On

Wódz Pi?sudski, Naczelnik narodu.

M?? ze stali - z nim wiernych ramiona

Niech b?dzie wolno?? w Polsce pozdrowiona!
Szumi wichr walki - bitwy g?uchy grzmot

- w lot

Polskiej st.ali l?ni? b?yskawice!
K?dy id? - tam bije spi?u gromki ryk - krzyk
Triumfu! Wódz znaczy tam Polski granice,
Z nim wola narodu - z nim mocy ramiona

Niech b?dzie wolno?? polska pozdrowiona!
Niechaj fanfary bij? w gro?ny szcz?k - brz?k.

Orze? bia?y zawisn?? u góry!
Pie?? bojow?, ogromn? surmy brzmi? - grzmi?
Wódz Pi?sudski wzniós? sztandar pod chmury!
Z nim duch jest Chrobrych - z nim mocy ramiona

Niech b?dzie ziemia Polska pozdrowiona!
1918 r.

Wac?aw Wie?czys?aw Piotrowski.

NA UKRAINIE.

Na szerokiej Ukrainie,

Od kurhana do kurhana,

P?ynie dumka rozebrzmiana -

Po przez jary i czahary
Po przez ?any. i szuwary

.

Jedna wielka dumka p?ynie.
14*
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B?dzie wola - wspólna wola

Wspólna z lachem nasza dola.

Przez kurhany Wódz tam jedzie,
Przez kurhany or?y lec?
I soko?y lotne w ?lad

B?yskawic? szable ?wiec?
Wódz Pi?sudski tam na przedzie
Ukrainy szczery brat.

B?dzie wolno?? - wspólna wola

Z Ukrain? ?achów dola.

Charbin, 9. VI. 1920 r.

Boles?aw Karpi?ski.

FANTAZJA.

(N a forum Romanum - na ustawionych w pó?kole kamieniach

siedz? m??owie - "pierwsi w narodzie". W samym ?rodku siedzi

Wódz. Za nim stoi posta? kobieca -

w szatach pow?óczystych.
W prawicy jej - miecz - w lewicy, wzniesionej nad g?ow?

Wodza - wieniec laurowy. To s?awa!

Wtyle - za m??ami stoj? t?umy ludu i ?o?nierza.

Dzie? ma si? ku schy?kowi).

S?AWA.

Porzu?cie zwi?d?e wie?ce z ró?!

Zwi?d?e wawrzyny rzu?cie z g?ów!
Có? one dzisiaj znacz?

- có?!

Kiedy ?miertelny idzie huf!

Odrzu?cie laury z waszych g?ów
bo Ta was wo?a - co w m?ce

?miertelnej kona - a w sercu nó?!

Có? wam po. wie?cu dzisiaj z ró??

Kiedy kraj ca?y w udr?ce!?
Zespólcie my?li i r?ce!

Porzu?cie gniewy - wa?nie precz!
Sta?cie - jak jeden m?? wda?y!
?elazny w r?ce ujmijcie miecz!

Miecz zardzewia?y
Co go rdza ?ar?a przez tyle lat-

a którym walczy? - ojciec wasz - brat!

Bo oto cudów godzina!-
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Dzi? - jak przysta?o na syna

tej Matki - której korona

krwi? si? zakrwawia rubin a

i kona ...

Dzi?! - oto bije godzina!

Odrzu?cie gniewy - wa?nie -

precz.

Zespólcie my?li i r?ce-

I wyorany ojców miecz

w krwawej wyorany m?ce

pochwy?cie w d?onie!

Oto na niebiosów sk?onie

jawi? si? znaki - Wró?ba!

I oto zwiastuj? one nam-

by wspólne mod?y i cierpienia
przed Odwiecznego zanie?? chram!

Zawi?ci - niechaj ni cienia

nikt nie najdzie - cho?by no?em

serce rozkroi? dzi? wasze!

Niechaj ono b?dzie ?o?em

wspólnej mi?o?ci dla matki!

Wyrzu?cie z niego ostatki

gniewów i wa?ni ...

Zapomnijcie o prywatach!
Czas zespoli? serca - d?onie ...

Czas -

po tylu latach!

Czas - by jedno serce w ?onie

bi?o - jako w brata ch !

Cyt! s?yszycie? Co? zagra?o?
A? tutaj echo odda?o

sygna? ten ...

Poruszyli si? w Karpatach

Rycerze w snu uj?ci plen ...

Zabrzmia?y jakiemi? krzyki

z?omy skalne ...

Wichry halne

nios? g?osy!
Krwi? zasz?y niebiosy
i lun?!. ..

Patrzcie! Sun?

przez ob?oki 1...

To nie Iudzie - ale smoki

z czelu?ci piekie? wyrwane!
Sza?em owiane
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i moc?

mkn? cienie!

Dr?enie

wstrz?sa ziemi?!
Patrz! jak si? mieni?
w s?o?ca zachodniego skrach!. ..

Rzuc? strach

na ludy - co walcz?!

Padalcz?

maj? moc!

D?ug? przespali noc
- -

?pi?cy Rycerze!...
'

Ka?dego z nich Anio? strze?e!

Nikt si? nie oprze ich tarczy!
N ad ka?bym proporzec warczy

i skrzyd?a szumi?!...

Ustrójcie si? w orli lot!

?elazny w r?k? grot

ujmijcie
i rogi!
I dmijcie!
Niechaj srogi
przez ziemi? nasz? leci d?wi?k!
Bo - oto chmur? id? wrogi
i budz? l?k
w wie?niaczych chatach

w sercach matek. ..

Ba! na ostatek

i w tych -

co niegdy? chadzali w szkar?atach!

Ustrójcie si? w orli lot!

I dmijcie w rogi!
W mi?o?ci si? otulcie splot!
Na wrogi!
Niechaj wszyscy stan? z ?o?a!

Bo si? zbli?a wola Bo?a ... !

Ja Wam t? wol? zwiastuj?!

I niechaj ka?dy z w?s zst?puje
pod dach! >

pod strzech? -' ;;..;,

do pa?acu!
Odp?dza strach

a pociech?
nieci!

Do moich - id?cie -! do dzieci!

I przyka?cie im - by wstali

zanim si? s?o?ce zapali! ...
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OWOC TEJ WASZEJ PRACY B?DZIE ?WI?TY - ZDROWY!

(Zwraca si? do wodza).

Ty b?d? gotowy!
Rozkaz im wieszcz?!

Ty zapa?u nie chciej studzi? ...

Id? z nimi!

Nie l?kaj si? swojego trudu!

Nie l?kaj si? ich strudzi?!

Hetmani? b?dziesz u ludu-

co m?stwem dokona cudu!' ..

Id?! Id?! Prowad? ich do celu!

Bracie mój i przyjacielu!

?O?NIERZE.

Pójd? z nami!

Prowad?!

Prowad?- jak -dawni Hetmani!

S?AWA.

Zakocha?am ci si? ja w Tobie - ?o?nierzu!

Ja-S?awa
W Tobie - Waleczny szermierzu

Kochanku ...

Wojna dla Ci? - to zabawa ...

?ni? ci o wianku. ..
-

O wianku z li?ci z wawrzynów!

?O?NIERZE.

Prowad? nas ...

O! prowad? synów ...

tej drogiej ziemicy - Macierzy!...

S?AWA.

Ju? si? imi? Twoje szerzy!
Do czynów!
Rycerzy za Tob? ?awa!

Oto miecz i - S?awa!

Id? po ni?-

Gnany mi?o?ci?-

mi?o?ci? gnany i ??dz?!

Inaczej ... ? oni pob??dz? ...

Chwy? miecz w prawic?! -

Lewic? wyci?gnij w dal!. ..

Po s?aw?!
Prowad? ich na t? krwaw? zabaw?!
Niech b?yska stal!
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Niechaj krew ich rozrumieni!

Niech rumie?cem sp?on? twarze!

Id?!

Bo godzina na zegarze

dla was dzi? bije!

Patrz! tam kartacz ziemi? ryje!...
Twoj? ziemic?l.i.
I niszczy krwawic?

Twych braci ...

Za nich - i za te postaci-
co za p?ugiem zgarbione si? w?ócz?-
a których wzrok -

przy s?owach ró?a?ca

od kra?ca nieba - do kra?ca

biega i czeka wschodu wolno?ci ...

Id? ... ! Do wieczno?ci

ich prowad?!...

?O?NIERZE.

Pójd? z nami!. ..

Niechaj inni si? naucz?

zagrzani naszemi czynami
?e nam serce jeno w ?onie

dla naszej Matki bi? powinno ...

l w tym ?miertelnym agonie
pie?? Bogu jeno dzi?kczynn?
i krew nasz? dzi? w ofierze

da? przed ?wi?ty jego chram !. ..

Niech wys?ucha ...

Niech j? bierze!-

S?AWA.

A niech Woluo?? wróci Wam ...

Kraków, 1914 r.

W. Krzy?anowska.

SZLAKIEM WODZÓW.

Na szarej nocy dziejów, z otch?ani wszechbytu
powstali z dusz? spi?ow? Cezara,

ogniste gwiazdy na bladej przestrzeni b??kitu,
n?dznej ludzko?ci chwa?a, triumf, kara ...

Na ich skinienie przez Alp podniebne prze??cze,
przechodzi?y w trudzie legjony ,

p?on??y sztandarów wspania?e, dumne t?cze,
w ziemi?, w grób zapada?y miljony ...
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Oni wszyscy na podbój ?wiata szli mocarze

pos?pne czo?a z bronzu wykowane,
albo natchnione, z ?wi?tym blaskiem w oku twarze,
moc? nieznanych tajemnic w dal gnane ..•

Duchy or?owe i pot??ne, duchy-króle,
rozmi?owane w s?awy ??ocie,
albo serca spi?owe nie czu?e na bóle,
zapami?ta?e w swej dziwnej t?sknocie.

Widz?c sen swój tylko ziszczony ju? na. jawie,
szli oni wszyscy w bezkresy. w bezmiary.
niestrudzeni ju? niczem, tytani ju? prawie,
wlok?c za sob? ?wiat bezw?adny, stary ...

Z dusz? pe?n? po brzegi m?odo?ci polotów,
kazali wszystkim i??, walczy? i gin??,
i ka?dy dla nich walczy?, umiera? by? gotów,
by? gotów dla nich bez ?ladu przemin??.

Dlaczego oni szli - dlaczego przez mogi?y
dlaczego s?ucha?y ich t?umy?
Ludzko?ci w szarym bycie idee zal?ni?y,
idei moc w nico?? pogr??a rozumy.

Przyszli i przeszli, szlak ich znaczony przez groby.
ale szeroko uchylili wrota,

w ?wiaty wolno?ci, zwyci?stw, laurowej ?a?oby,
gdzie natura z moc? ducha si? szamota.

Przez wieki p?yn? w mg?awice eteru zakl?ci,

Cezar, Godfryd, Napoleon - wodzowie.

Mussolini, Pi?sudski - ku wiecznej pami?ci
duchy króle i duchy or?owie.

A z nimi ich rzesze wojenne,
a z niemi ich moce, sztandary,

duchy dumne, pot??ne, p?omienne,
ucz?ce ludzko?? czynu i ofiary.

E. Szrlburg.

CZY ZNACIE?

Patrzy na nas posta?
w mundur przyodziana.
A czy wy, dzieciaki,

znacie tego pana?
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To Józef Pi?sudski,
wódz dzielny i ?mia?y,
co nas wiód? do walki,

co nas wiód? do chwa?y.
Wi?c, ?e blask wolno?ci

nad Polsk? dzi? ?wieci,

J ego to zas?uga,
wiedzcie o tem, dzieci.

A, by blask ten z?oci?

zawsze polsk? strzech?,

wy musicie Polsce

rosn?? na pociech?.

F. Arnsztajtunoa,

JEGO IMI?.

Kajdany,
Mocarn? rwane d?oni? ..•

Krzy?owym b?yskiem pruj?ca
Mroki,

,

Zwyci?skiej szabli skra,
I napi?tego ?uku,

Nieomylny grot ...

W dzia? w spi?owym huku,
Modlitwa ?o?nierza gor?ca
W okopie,
I rado?? walki, co w ?piewce
Rycerskiej drga ...

Cierpliwe marszu kroki,
I na bagnety wartki bieg piechoty ...

'

Z furkorem do ataku jazdy
Skok zuchwa?y ...

?opot chor?gwi o drzewce ...

(Sztandary same si? k?oni?
Do nóg)
Or?owych skrzyde? szum ...

(Chora?em organów z?oty
Rozbrzmiewa tum)
Podniebnych dróg,
Niepowstrzymany
Lot ...

I w bohaterskiej krwi ofiarnym dymie,
Na niebios ciemnym rozpalone stropie,
Ojczyzny chwa?y
Gwiazdy ...

- Jego Imi?.
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Edward Kozikowski

PRZY KWE?CIE.

Pani, co lato sp?dza nad Adryjatykiem,
a u?miechów s?onecznych uczy si? w Pary?u,
co zachwyca? si? umie zarówno bucikiem,
jak Chrystusem Diirera, rozpi?tym na krzY?Ut-

pani, co z kardynalskim w Rzymie kapeluszem
zamienia?a uk?ony na rannej przechadzce,-
a s?odkiego d'Annunzia sutym pióropuszem
musn??a w- zesz?ym roku przy nadbrze?nej chatce,-

pani blado-zielona, niczem Simonetta,
niewód wyblak?ych oczu zarzuci?a we mnie
i szczebioc?c, jak ptasz?, rzek?a: "Pan - poeta!,
pan roztacza, jak wachlarz dooko?a ciemnie,

pan kocha tajne runy, kryj?ce si? w chmurach
i magów, co nad Polsk? za?amali d?onie,
i dziwn? m?dro?? Wschodu, zakl?t? w ahurach,
co ogniem symbolicznych przes??nek w nas p?onie ...

Polska biedna! - -

po?arem i ogniem zorana!

cz?sto duma?am o niej w rozkosznej Lovranie,
tam - nad morzem - tak dobrze, brak?o tylko pana;

pan umie bajki splata?, niczem w Ramayanie.

Polska! ?zy wylewa?am nad szafirem morza,-

lecz niekiedy szala?am: niech "pr,zejdzie przez rózgi",
S?owackiego spe?ni?a si? wyrocznia bo?a,-
Prawda? "S?p ci wyjada nie serce, lecz mózgi".

Widzia?am kiedy? hordy pjanych robotników,

wygra?ali si? hardo przed pa?acem ojca ...

W nas krew b??kitna p?ynie, - oni - niewolników

stadem, i szcz??cie znajd? u ka?dego kojca".

,,0, pani! czy wiesz o tem, ?e ci robotnicy
walcz? o wolno?? Polski ze stuletnim wrogiem
i zw? si?, jak przysta?o na nich - PI?SUDCZYCY" ...

"Tak? doprawdy, to - dziwne, a czy pan z van Gogh'em

?ladem jego plam barwnych szed? w zag?stwia ja?ni,

czy pan z Kaintzem odbywa? wzloty i upadki,-
a d'Annunzio, gdy mówi, - to ja?niej i ra?niej,

pozna?am go przed rokiem, garnitur mia? w kratki".
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Pani, co kocha s?o?ce nad Adryjatykiem,
a nad Polsk? boleje na weneckiej pla?y,
dzi? kwestuje na n?dz?, drzemi?c nad stolikiem,
trza dzie? sp?dza? owocnie - cokolwiek si? zdarzy ..•

1916 r.

Zygmunt Popio?ek,

PARADA.

Hej! U?ani jad?!
Idzie piechota!
A przed ni? z parad?
Orkiestra z?ota

Gra! Jak gra---

A za ni? sztandary!
Tu? obok pos?owie.
A wokó? t?um szary ...

I zblizka panowie ...

Pa?ace przybrane
Kwieciem i wst??kami.
Okna malowane

S?o?ca promieniami!

I zewsz?d gwar leci

Radosny l weso?y
I szcz??cia sza? nieci

Z mi?o?ci? napo?y!

Hej! U?ani jad?!
Idzie piechota
A przed ni? z parad?
Orkiestra z?ota

Gra! Jak gra!!

A tam w k?cie bramy
Stoi ch?opiec ma?y
I szepce do mamy:

Zczerwieniony ca?y:

- Matulu kochana,

Czy my Go ujrzymy?
Od sarnego rana

Ju? tutaj stoimy ...
--

A blisko ko?cio?a

Robociarz stroskany,
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Obciera pot z czo?a

I patrzy ... ws?uchany ...

Hej! u?ani jad?!
Idzie piechota
A przed ni? z parad?
Orkiestra z?ota

Gra ...

*

* *

Zmartwychwsta?a Polska wielka

Po wieku nie oli.

W py? run??a przemoc wszelka

Si?? jednej woli!

Marsz, marsz Pi?sudski!

Prowad? nas do chwa?y.
Za Twoim przewodem
Pójdzie naród caly!!

Pójdzie z Tob? zawsze, wsz?dzie
Dla Polski wielko?ci!

'Walczy? w krwawym pocie b?dzie!
Dla Polski wolno?ci!!

Marsz, marsz Pi?sudski!

Prowad? nas do chwa?y l

Z? Twoim przewodem
Pójdzie naród ca?y!!!

Teodozja Skwamicka.

KOMENDANTOWI.

Za Twój wykuty, hardy czyn,

Za oczyszczenie Polski z win,

Ospa?ych serc i gnu?nych r?k,

Za tchnienie ka?de Twoich m?k

B?d? uczczon Ty!

B?d? umi?owan!

Za serca Twego polsk? krew,

Za duszy Twojej czynu ?piew,
Za Tw? pobudk? w ciemn? noc,

Za pocz?? Twoich blask i moc

B?d? umi?owanI

B?d? uczczon Ty!
?e? z nizin podniós? ducha lot
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I do naj g??bszych serca grot,
Wsiewa? swój czar, spi?owy d?wi?k,
?e z my?li czas wyrzuci? l?k,
?e szahle z rdzy oczy?ci? czas,

?e? czynem budzi? dusze w nas;

?e? pierwszy wskrzesi? zbrojny huf,

A dla ?o?nierskich gro?nych luf,

Cel wskaza? jeden, jeden kr?g,
Kr?g przenaj?wi?tszy wznios?ych m?k ,.

?e polskiej ziemi wskrze?nie dzie?,
?e si? nam zi?ci urok ?nie?,

Je?li w prze?omu krwawy czas

Za czyn si? imie ka?dy z nas,

A nie w s?u?alstwie obcych si?,

O wolnej Polsce b?dzie ?ni?.

B?d? uczczon Ty!
B?d? umi?owan!

Za oczu szarych -

prosty wzrok,
Za Twój ?o?nierski twardy krok,
Za duszy Twojej wznios?y ?ar,

Za ?ycia Twego twórczy czar,

B?d? umi?owan!

B?d? uczczon Ty!
?e? strojem w dni rozstroju by?;
?e Polsce s?u?y? z wszystkich si?,
Naucza nas Twój jasny wzór

B?d? uczczon Ty 1

26. IV. 1923 r.

Edsoard Kozikowski.

PRZESTA? WARCHOLI? ....

Przesta? warcholi? zgrajo pod?a
od narodowych ?wi?ty? precz!
bo nas nie obcych r?ka wiod?a,
lecz Pi?sudskiego m??ny miecz.

Naszym wysi?kiem cud nad 'Wis??
w aureoli chwa?y wsta?,
i bolszewickie stado prys?o,
gdy polskich piersi stan?? wa?.

?ywimy wdzi?czno?? dla Weyganda,
?e nam w nieszcz??ciu poda? d?o?,

lecz gdyby nie ta "polska banda",

ju?by tu Moskwy hasa? ko?.
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Zaprzesta? kraka? zgrajo pod?a,
?e obcy Polsk? zbawi? miecz,-
NAS KOMENDANTA R?KA WIOD?A

I POSPOLITA WSZYSTKICH RZECZ.

Warszawa, 1920 r.

Adam Kowalski.

KOMENDANCIE NASZ.

Nie tr?bi?y Ci fanfary,
Nie k?oni?y si? sztandary
W z?oto strojnych stra?.

Gdy? graniczne s?upy burzy?,
Zmartwychwstanie przez Czyn wró?y?

Komendancie nasz!

Jeno duch Ci? uniós? Bo?y •

.J eno blask wschodz?cej zorzy

Opromieni? twarz.

Jeno wichry Ci zagra?y,
Jeno lasy si? k?ania?y

Komendancie nasz!

A w wojaczce na. bezdro?u

Ty? na z?otem nie spa? ?o?u,
Nie pi? z pe?nych czasz ...

Do snu Ci nie gra?y harfy,
Nie stroi?y piersi szarfy

Komendancie nasz!

Jeno strój Ci? zdobi? szary.

Jeno schron Ci da?y jary
S?o?ce piek?o twarz.

Dzionkiem kule Ci zawy?y
Nock? my?li druhem by?y

Komendancie nasz!

Hej! Ty Wodzu, Ty, nasz mi?y!
Tobie serca. Tobie si?y
Nasze dajem w stra?.'

Ku pot?dze wied? nas przodem
My za Tob? korowodem

Komendancie nasz!

A cho? po?niem ju? w mogile
Gdy potrzeby .przyjd? chwile
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Ty nam powsta? ka?,
Wstan? duchy. run? ?aw?
N a Twój zew, za Tw? bu?aw?

Komendancie nasz!

Romuald Konopka.

NASZ OJCIEC.

Od dziecka marzy? o wolnej Ojczy?nie,
?ni?y si? wojska, or?y i sztandary.
Zapragn?? z jarzma wyzwoli? sw? ziemi?,
Pe?en zapa?u, w przysz?o?? Polski wiary.

Ach! ile trzeba hartu, ile mocy,

A?eby wytrwa? w walce z wrogiem dzikim!

Wi?c wszed? w podziemie i tajnie, zaci?cie
Prowadzi? walk?, gardz?c pró?nym krzykiem.

Sta?a si? w dziejach rzecz dot?d nieznana.

Zadr?a?a Rosja przed jednym cz?owiekiem

Jakby w przeczuciu, ?e On zdolny tylko
Obudzi? Polsk?, przywalon? wiekiem.

Na dzieln? g?ow? na?o?ono cen?,

Car niespokojny wys?a? zbirów zgraj?
By schwyta? m??a" który siew wolno?ci

Niós? w naród polski, co wszed? na rozstaje.

On nieugi?ty, On wódz z niebios dany
Zdo?a? si? osta?, zmyli? po?cig wra?y,
I niedosi?g?y, wielki, pró?en trwogi
U bram wolno?ci trwa? nadal na stra?y.

Przyszed? czas walki. Nemezys dziejowa
Kruszy korony, ludom wolno?? g?osi
1 ?any polskie krew ?y?ni czerwona.

Niez?omny naród sztandar walki wznosi.

Tworzy si? legjon, Bohaterów rzesze

?wiat zadziwiaj? m?stwa swego cudem.

Armja walcz?cych idzie ku zwyci?stwu.
A któ? przewodzi wielkim, chrobrych ludem?!

On jest na czele, On wódz i bohater!

Wiedzie na boje dzielny legjon polski
"Dziadek" kochany przez swoje leguny,

Drugi Ko?ciuszko i drugi D?browski.
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On, co ukocha? Polsk? ponad wszystko,
Gotów krew przela?, gotów na m?cze?stwo.
On przeczuwany przez wieszczów natchnionych,
On -

prawo??, si?a, niez?omno?? i m?stwo!

I Ten co nie chcia? nic nigdy dla siebie,
Gdy zbawi? Polsk?, w?adz? da? ludowi
A sam w zacisze usun?? si? skromnie.

Przyszli do rz?du ludzie inni, nowi.

Ale niestety, bez ojca synowie
Wkrótce na grz?skie wst?pili manowce.

K?óc? si?, dziel?, rozprószaj? si?y
Jako zb??kane bez pasterza owce.

I m?ode pa?stwo chwieje si? w posadach,
Wrogowie chciwie wyci?gaj? szpony.

Szerzy si? nie?ad, bezrz?d i sprzedajno??,
Lud d??y w przepa??, ob??dem szalony.

Wówczas On powsta?, gniewny ojciec ludu.

Wyci?gn?? ?mia?o karz?c? prawic?,
Bo mu si? serce krwawi?o szlachetne,
Bo wstyd za naród rumieni? mu lice.

Uj?? ster rz?dów w mocne, krzepkie d?onie

?mia?y bojownik, nasz król bez korony.
I znów si? pa?stwo d?wiga i buduje
W zrasta dobrobyt, znów ?ad wprowadzony.

I s?awa Polski idzie w ?wiat szeroki,

Wrogi ucich?y, praca wre w narodzie

I gmach pa?stwowy wstaje silny, trwa?y,
W szystko si? sk?ania ku dobru, ku zgodzie.

Ty? to uczyni?, Ty m??u ze stali!

Jeste? od Boga narodowi dany.
Ty nasz przewodnik, nasz mistrz, nauczyciel,
Ty ojciec dobry i wódz ukochany!

B?ogos?awione niech b?d? Twe czyny,

Które Ojczyzn? wznios?y z poni?enia.
Niech przez ?wiat ca?y idzie nieprzerwanie
Promienna s?awa Twojego imienia!

Przeworsk, 21 czerwca 1929 r.

15Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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Dr-Ot.

ON.

Kto potarga? wieków p?ta,
W skrzesil naród, co krwi? broczy,
Temu przysz?o?? odemkni?ta

Bije s?o?cem prosto w oczy.

Duch przywyk?y nienawidzie?

Wszystko, co jest w mroku czynne,

Chce w tem s?o?cu kraj swój widzie?

Wyskrzydlony ponad inne.

W str?tna pe?za? mu trucizna

Pod?a, szara, niska, drobna,
Bo On pragnie, by Ojczyzna
By?a jego snom podobna.
By si? wznios?a tak wysoko,
Gromow?adna i anielska,

?eby z Bogiem oko w oko

W proch szata?skie zdepta? cielska.

Hetman duchów - nie szkieletów,

Maj?c w wzgardzie czcze mamid?a,
Chce w ni? dusz? tchn?? poetów
I husarskie przypi?? skrzyd?a.
Juljuszowe ?ni?c obrazy,
Z ni? si? zmaga, jak tytany,

By nie mia?a ?adnej skazy
Na swej zbroi nieskalanej.
J ak wódz walczy?, jak wieszcz czuwa?,

By wy t?czy? dziejów ksi?g?
I dzie? po dniu w ni? przekuwa?
Swoj? wol? i pot?g?.
Có? plugawych ??de? ostrza

I po cierniach pochód krwawy!
Gdy to droga jak najprostsza
Na Kapitol wiecznej s?awy ...

Edward Ligocki.

OBU BRYGADOM.

Legjony - chwa?a wam - legjony ,

Wy?cie stworzyli hart i miecz,
Z krwi waszej ?ywej ponad trony
Uros?a Pospolita Rzecz.
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?wiat ca?y pie?ni naszej s?ucha,
?wiat ca?y wo?a do nas - cze?? -

My w imi? Ojca - Syna - Ducha

Przysi?gli?my swobod? nie??.

Dalekie morze - Dniepr i D?wina

W sz?dzie ?opoce sztandar nasz,

My w imi? Ojca - Syna - Ducha

Ko?cio?ów Bo?ych pe?nim stra?.

Kamieniem naszym os?oni?te,
Dalekie kraje ufnie ?pi?,
Sztandary nasze zawsze ?wi?te,
Znów po?wi?cone nasz? krwi?.

My Chrystusowej prawdy zbroja,
My, archanielski krwawy miecz,

My nie?miertelnych prawd ostoja
Znów Pospolit? tworzym Rzecz.

Garstka nas by?a z legjonami
Ci tylko dumni na ?mier? szli

Pozosta? mogi? sznur za nami,
Duchowie nas szarpali ?li.

By?o nas - braci dwie rodziny.
Acz jeden ogie? w sercu tla?,

Z??czy?y nas dzieje i czyny

I Chrystus Jasny zmartwychwsta?.

By?o nas - braci dwie brygady,
Spo?em na ?mier? gotowe i??,
Grozi? nam z niebios ksi??yc blady,
J ak widmo szepta? zesch?y li??.

Ale?my przecie zwyci??yli
Sumienia Polski· ?ywa stra?.

Bóg nam zezwoli?, ?e?my ?yli
I ?e nas wiód? KO?ENDANT NASZ.

19. III. 1929 r .

.

Janina Olszewska.

SZARY MUNDUR.

Ten ?o?nierski prosty mundur szary

Majestatu powag? ja?nieje,
-

Z nim z??czone na wiek nasze dzieje,

15*
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Przed nim. chyl? si? Polski sztandary.
Ten codzienny prosty mundur szary.

Ilu bitwom on ?wieci? jak s?o?ce!

Ilu zwyci?stw on tworzy? hejna?y!
O nim grusze na miedzach ?piewa?y
Pie?ni, wielkiem kochaniem gor?ce.

W szary mundur odzia?o si? s?o?ce.

Szary mundur, prosty mundur taki,

Nasz Naczelnik wielki duchem w?o?y?
On, co moc? Sw? Polsk? nam stworzy?,

Którzy bylim jak bez gniazda ptaki.

Prosty mundur, - a drogi nam taki.

Janina Olszewska.

NA WAWELU.!

Pó?noc. ?pi Wawel stary ...

Dzi? by? tu OnI Naczelnik-Wódz

Co Polsce otwar? grób.
Pó?noc. Jakie? si? dziej? dziwy, czary.

Cie? wodza staje u Wawelskich wrót;

Od Wis?y mglista posta? sunie.

To Krakusowa Wanda bia?a

Promienna, kwieciem upowita:
"Chwa?a Ci -

szepcze
- Wodzu, chwa?a".

I znika.

Wiatr powia?. Wis?a zaszumia?a

I chrz?st ?elaznej s?ycha? zbroi.

To Chrobry.
Ci??k? sw? prawic?
N a Wodza mocne rami? k?adzie

I co? mu d?ugo, d?ugo szepcze.
Twarz Wodza u?miech rozpromieni?
Taki serdeczny, taki dobry.
Wiatr powia?, zgin?? w mrokach Chrobry.
A z wrót zamkowych orszak d?ugi,
Koronowany orszak sunie.

I ka?dy rzuca jakie? s?owo,

Którego Wódz z powag? s?ucha

I z kornie pochylon? g?ow?.
Doko?a noc pos?pna, g?ucha,

l Wiersz ten zosta? napisany w czasie pierwszej bytno?ci Marsza?ka Pi?sudsldego
jako Naczelnika Pa?stwa, w Krakowie.
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A z wrót zamkowych sunie, sunie

Nieprzeliczony orszak d?ugi.
Ksi??yc po niebie rozplót? smugi
Srebrnego ?wiat?a.
A twarz Wodza dziwnie powa?na, dziwnie blada,
Dusza tu bóle swe spowiada
W tem sercu Polski ...

A orszak sunie d?ugi, d?ugi,
Koronowane dumne g?owy;
N a ko?cu bia?y strój wioskowy
I czapka z piórem.
Wódz jak do brata wyci?ga ramiona,
A ten w sukmanie na pier? Jemu pada,
Szepcz?c "Tw? moc? Polska wyzwolona".
Echo zagra?o i znów' widmo znika.

A tylko Wis?? p?ynie szept tajemny
"Dzisiaj Naczelnik wita? Naczelnika".

D?browa Górnicza, 1919 r.

Antoni .lanecki.

DZI?KI CI!
I

Dzi?ki, ach dzi?ki Ci, Marsza?ku mi?y ...

Tobie ho?d sk?ada wolny dzi? ?l?sk polski,
Tobie si? k?oni? nasze ch?opskie niwy,
Tobie pie?? chwa?y nuc? polskie chaty.

Dzi?ki, ach dzi?ki, Ci, Marsza?ku mi?y,
Za wznios?? prac? za trudy, za znoje,
Za te wi?zienia, co Ci bod?cem by?y.
Do nowej pracy

- nowe toczy? boje.

Ty? ?ycie swoje odda? d?a Ojczyzny;
Prac? wytrwa??, w?ród znoju i trudu,
Broni?e? ziemi... od Moskwy, Niemczyzny
- i dusze tego piastowego ludu.

W czasach niewoli, w nasze dusze szare,

P?yn?? od Ciebie zdrój zdrowej o?wiaty.
Wznieca? w nas mi?o?? ... nadziej? i wiar?
W powstanie Polski, cho? gn?bi?y katy!

•
Hajduki Wielkie, w marcu 1929.

zaufania luduI Wiersz niniejszy zamieszczamy, jako wyraz przywi?zania
?l?skiego do Marsza?ka.
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WSPOMNIENIA - ROCZNICE

Micha? Federowski.

CZY PAlVII?TASZ, KOMENDANCIE?

Czy pami?tasz Komendancie,

Mi?y Wodzu mój,
J ak to w sierpniu ch?opcy Twoi

Wychodzili w bój?
D?ugo burza si? zbiera?a,
A? uderzy? grom:

"Polska wstaje, kto nie pójdzie
Ha?ba temu, srom!"

"Hej, ruszamy!" pad?o s?owo

Wielkie z Twoich ust,

Biegn? ch?opcy z gór i dolin,
W lesie trzeszczy chróst.

Gor?czk? im t?tni? pulsy,
Z czo?a sp?ywa pot,
Na zew Wodza "sypie" wiara

Do Krakowa w lot.

I wnet cudem, jak z pod ziemi,
Komendancie mój,
Otoczy? Ci? wiernych strzelców

Z ca?ej Polski rój:
Bez wolno?ci niema szcz??cia,
Wi?c stajem na zew,

Wskrze sim Polsk? przez ofiar?,
Przez rany i krew.

"B?dzie wojna z Moskalami"

"Niechaj ?yje Wódz!-

My za Tob? w piek?o, w ogie?,
Wrogów b?dziem t?uc".

Dr?a?y r?ce nam do broni,
W serca wali? m?ot;
"Prowad?, prowad?, Komendancie,
Do wolno?ci wrót!"

A Komendant doby? szabli:

"Ju? rzucona ko??;

Dzisiaj jeszcze zniesiem kordon,

Zadr?y carska mo??".
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Wtem si? ozwie tr?bka marsza,

A? g?os idzie w dal,
Grzmi weso?o ,,Marsz strzelecki":

"Kluj i w serce pal"!
B?ogos?awi? nam Ko?ciuszko,
W t? pami?tn? noc,

Zapa? w sercach, ?piew na ustach:

"Skruszym carów moc!"

Kraków ?egna nas ze ?zami:

"Zdrowo wró?cie nam!"

Cudne panny sypi? kwiaty
Z ganków, z okien, bram.

Stefan Przepolski.

ON.

Sta? nieruchomy, wpatrzony w szeregi
czterystu w szarych mundurach junaków,
?za Mu rado?ci skrzy?a ?zawic brzegi,
bo oto w ?onie rodzi? stary Kraków,
mimo trudno?ci i wrogie zabiegi,
gar?? bohaterów w?ród strzeleckich znaków

i jakby Bóstwo zakl?cie wyrzek?o,
.

Czynu si? s?owo - w cia?o przyoblek?o.
Wzrok Jego rzuca? wokó? skier tysi?ce,
szabl? do serca przycisn?? kurczowo,

?wi?to?ci? Sprawy mia? promieniej?ce
lica, jak prorok, kiedy przed Jehow?
bra? na Synaju prawid?a karz?ce,

potem wzrok rzuci? w dal niebn?, or?ow?,

wspomnia? na Matki r?kach sine pr?gi
i takiej doby? sumienia przysi?gi:

- Matko serdeczna, oto Ci w ofierze

za Twoje - nasze oddajemy ?ycie;
niech?e prostota b?dzie nam puklerzem
przed t? zaraz? ducha, co na szczycie
pawich koturnów plon obfity bierze.

W Sprawie cel ?wi?ty, nie w pustym zaszczycie,
a has?em sercu niechaj bedzie drogiem:
wrogiem jest naszym ten, kto Polski wrogiem!

Niebo zdawa?o si? rade przysi?dze,
zachodz?cego la?o z?oto s?o?ca,

opodal z Kopca Wódz w bia?ej siermi?dze
z b?ogos?awie?stwem s?a? kosiarza-go?ca,
a fal? srebrn? na Wi?lanej wst?dze

rzewny d?wi?k p?yn?? królewskiego dzwo?ca,
co "de profundis" dzwoni?... Tej?e nocy strzelce

ruszyli z broni? na Miechów i Kielce.
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Powiód? ich, jako wiedzie OJCIec syn)',

powiód? na nowe znoje i m?cze?stwo,

powiód? na chwa?y w?asnej okruszyny,
na ?mier? i uczt?, co si? zwie - zwyci?stwo,
i?e krew zmaza? ma jakowe? winy
w swojej chrzcielnicy i odj?? przekle?stwo,
On, rozgrzeszonych dowódca Kainów,
uciele?nienie dziejowego Czynu.-

Artur ?wikowski.

\V PI? T? ROCZNIC? WYMARSZU PI?SUD

CZYKÓW.

Dzi?, gdy idziemy ju? szlakiem zbawienia,

Obró?my oczy pe?ne zachwycenia
Ku b?yskawicom tej jedynej chwili,

Któr? ojcowie nasi w snach marzyli,
A która wsta?a nad cmentarzem ludu,

Wymodlonego aureol? cudu,

Aby, wynios?ym miecz uj?wszym gestem,
W obliczu s?o?ca, ?wiata krzykn??:,- Jestem!
I fal?, co si? trupami rozbry?nie,
Wywa?y? bramy id?cej Ojczy?nie.
Czy ty pami?tasz, lazurze sierpniowy,
Te, otoczone dzi? legend?, g?owy,
Z których niejedna pod muraw? le?y
Czy ty pami?tasz t? garstk? ?o?nierzy,
Co, ?wi?tym losem z miljonów wybrani,
Szli szuka? Polski w czerwonej otch?ani?

Czy pomnisz, jako na niewolnej ziemi,

Gdy w zatruchleniu stali ludzie niemi,
Jeden si? podniós? cz?owiek - wywo?aniec.
J eden na ?mierci ukazuj?c szaniec,
Zawo?a? g?osem, który gromy nieci:

Za Polsk? tylko idziem umrze?, dzieci!
Poszli... w ob?oku wiary wniebowst?pnej
Poszli. We wieczno?? wiód? ich WÓDZ pos?pny,
A Polska nie mia?a nawet wawrzynów.
By wie?czy? groby swych najlepszych synów;
Nie u?ycza?a swego serca czary,

By jak sakrament przyj?? krew ofiary.
S?uchalim. Trz?s?y si? ?wiata posady ...

Nad m?k? ludów huragan zag?ady,
Lec?c, wy?, ogniem plu?, znów ogniem wzbiera?...

Gradem ?elaza ?wiszcza? i rozdziera?,
Wywraca? grody, ?ono ziemi ora? ...
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S?uchalim. Zdali... sk?d?... s?oneczny chora?,
Hymn, który nasi ?piewali prorocy,
H ymn krwi i bólu, hymn wiary i mocy,

Nieul?k?ego narodu hymn ?ycia
Przez purpurow? ciemno??, pe?n? wycia,
Ognia, armatnich kul, zgrzytu bagnetów,
Rozbrzmia?... i poniós? si? od Karpat grzbietów,
Z stepów Podola, z poleskiego b?ota,
Z nad Styru... zewsz?d, gdzie nasza t?sknota,
Krwi? zciekaj?ca, a zakamienia?a

Jako archanio? na rubie?ach sta?a.

I wstrz?s? si? dum? lud, ?e przez noc ?wiata

Tumanem t?czy jego pie?? polata.
Dzi? wy?onieni ju? z krwi i p?omienia,
Uczcijmy dusz? pe?n? uwielbienia,

Czyn tego M??a, co gdy naród stygn??,
Z podziemi wyniós? jego miecz i d?wign??,
By w jego blasku, gdy gromem uderzy?,
?wiat nas zobaczy? i, ?e ?yjem - wierzy?.

W czas uroczysty, w czas ?wi?tej rocznicy,
Gdzie wy, narodu pierwsi bojownicy?
Zawo?aj dzisiaj, WODZU: Do apelu!
Mo?e brakowa? z nich b?dzie Ci wielu

Lecz gdy si? weprzesz duchem i oczyma,

Zobaczysz mo?e i tych, których niema,

Us?yszysz mo?e jak si? dr??ce ko?ci

W samotnych grobach pr??? do wolno?ci;
Mo?e zaleci od dalekich kopców
G?os Twych najmilszych, Twych umar?ych

ch?opców.

Ojczyzno nasza! Gdy pod Twoje stopy

Pe?nych do?ynków dzi? przynosz? snopy;

Gdy po b??kitnych wolnych pól bezkresie

Fala zwyci?skich Twych znaków si? niesie,

Gdy lasy, góry i niwy i zdroje

?piewaj? na ?wiat wielkie Imi? Twoje

Przypomnij, dzisiaj dostoje?stwem wznios?a,

Ten czyn ofiarny, z którego? wyros?a;

T? moc CZ?OWIEKA, co w noc przera?enia
Niós? krzy? Twej m?ki szlakami p?omienia;
Ten hufiec, który, siej?c krew po glebie,

T? krwi? odklina? i wybawia? Ciebie,

T? krwi? zatwierdzi? pragn?? w czas daleki

Twe ?wi?te prawo do ?ycia
-

po wieki.

Lwów, w sierpniu 1919 r.
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Tadeusz Jaworski.

KOMENDANTOWI.

Wodzu! Czy pomnisz, jak to w dzie? sierpniowy
S?o?ce nam blaskiem oz?aca?o g?owy,
Gdy?my nieliczni, na Twe zawo?anie

Ziemicy-matce szli na przywitanie,
W przysi?dze cichej daj?c ?ywot ca?y
Za to, co ojce nasze ukocha?y?
Czy pomnisz, jake? rw?c graniczne p?ta,
Wiód? w polskie ?any swe szare orl?ta.
Radosne my?l?. i? umiera? trzeba

Za k?s czarnego, lecz w?asnego, chleba? ..

Czy pomnisz? .. My?my zaprzedali dusze

W tym dniu, wieczystej chwale naszej ziemi;
Pradziadów naszych pieszcz?c w snach katusze

I my?l? z nimi i sercami z nimi ..•

Bo?my wiedzieli, ?e tam patrz? z nieba

Ci, którzy legli, których pom?ci? trzeba L.

Czy pomnisz, jake? w krwawej zawierusze

?o?nierskim czynem krzepi? nasze dusze?

Jake? na polach Konar, Mo?otkowa

Stal? bagnetów z?ote rze?bi? s?owa,
Jake? ha?bi?ce targaj?c okowy,
W skazywa? drog? a? tam - do Warszawy?
Czy pomnisz, jake? w pewien dzie? lipcowy
W twarz rzuci? katom nasz? krew i znoje?
Jake? ha?bi?ce targaj?c okowy,
Na Magdeburskie zawita? pokoje?
My?my Ci wtedy s?ali ho?d swój zbiorny
A? gdzie? z nad Warty, a? tam ze Szczypiorny ...

Czy s?yszysz, Wodzu?... Jak gdzie? po rubie?ach,
W bitewnym pyle pier? o pier? uderza;
Tam si? bagnetu stal o stal ociera

I kule bij? t?po, jak siekiera ....

Tam uznojone, ale harde czo?a

Id? przebojem, gdy Ojczyzna wo?a!

Czy s?yszysz, Wodzu?... Mo?e w tej?e chwili

G?owa si? czyja?, krwi? zbroczona, chyli,
A czyje? usta ostatniemi s?owy
Testament wrogom ryj? granitowy
I, ?e tam d?awi mo?e si? pier? czyja
Serdecznym szlochem, co' si? w m?ce zwija
To nic! Bo matka, co tym p?aczu szlochem
Ho?d sk?ada cichym syna swego ,prochom,
Bo ?zami swerui z?ot? piecz?? k?adzie
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Na zmartwychwsta?ym polskim "?nie o szpadzie"! ..•

Dzi? my ju? wolni! Dzi? z wra?ej topieli,
W spu?ci?nie synom ostawujem szcz?tki,
Krwi? przesi?kni?te, mury cydateli.
Ku potomno?ci tem wi?ksze pami?tki..
A tym, co zechc? szuka? hartu w pie?ni,
?lemy modlitw? polskich dzieci z Wrze?ni!...
Dzi? my ju? wolni! Dzi? mury Poznania,
Krakowa, Wilna, Mi?ska i Warszawy
Nasz bia?y orze? skrzyd?ami os?ania,
Bo? nas prowadzi? w imi? ?wi?tej Sprawy,
A ?e w Twem sercu Polska by?a ca?a,
Za to Ci, Wodzu, od nas: "Cze?? i Chwa?a!"

-Grodno, w grudniu 1919 r.

•

Henryk Zbierzelunoski.

6 SIERPNIA r9I4 R. 6 SIERPNIA I9I9 R.

Józefowi Pi?sudskiemu.

Garstka was by?a szalonych junaków,
Gdy?cie granice przeszli w owym dniu,

Krzy?ami wie? swych b?ogos?awi? Kraków

Cudne ziszczenie marzonego snu:

Gromad? orl?t, co przy szablic chrz??cie

Przysi?g?a zgin?? na Ojczyzny szcz??cie.

Ka?dy z was przeszed? ?ycia mozó? twardy
I krwawi? dawno od serdecznych ran,

A wi?c z wyrazem ?o?nierskiej pogardy
Szli?cie na taniec i w ?miertelny tan,

Pier? nadstawiaj?c na grot, co zawarczy,

Gotowi wróci? z tarcz?, lub na tarczy.
Chocia? czyha?y na was armje cara,

Chocia? wam zgub? poprzysi?ga? czart,

Wiod?a was mi?o??, nadzieja i wiara,

Nerwy ze stali i ?o?nierski hart,

I jedno imi?, co czar ma nadludzki

I dla ?o?nierza ba?ni? jest: "Pi?sudski".
Wiod?e? ich, Wodzu, przez trudy i blizny!
W tu?aczkach d?ugich przeszli ?wiata ?wier?

Hen, za morzami, zdala od Ojczyzny,
Nieraz im w oczy zagl?da?a ?mier?

I niejednego poch?on??a ko?ci
• Ziemia - w tym d?ugim marszu ku wolno?ci.
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Dzi? - jaka s?odka za trudy nagroda!
Oto grobowca odwalony g?az,

Hej! Zmartwychwsta?a pot??na i m?oda

Polska - w uroku naj cudniejszych kras

I wie?czy znowu zieleni? wawrzynów
Kochan? g?ow? najlepszego z synów.

W. Plater.

W PI?T? ROCZNIC? 6 SIERPNIA 1914 R.

Mglistym rankiem z Krakowa wyrusza

zapale?ców gromadka niedu?a,
To szale?cy id? na bój krwawy
za Ojczyzn? - na podbój Warszawy.

Nie stroj? ich barwne pióropusze,
lite pasy i ?wietne kontusze.

Szare suknie, proste maciejówki,
ale serca m??ne do bojówki.

M?ode lata, lecz gor?ca dusza

w tych orl?tach polskich si? porusza:

"Znajd? ... ujm? Z?oty Róg w swe r?ce,

zbudz? naród... Kres b?dzie udr?ce".
Kto ich zebra?? Kto zagrza? do czynu,

co w ich ?ycie wplecie li?? wawrzynu,
?e oddali swoj? krew i blizny
na wolno?ci siew - dar dla Ojczyzny?

On, Komendant, ten rycerz bez trwogi,
który ca?e ?ycie walczy? z wrogi,
a w którego duszy polskiej z rodu

nie?miertelny od?y? Duch narodu.

Poszli ch?opcy, m?odzi legjoni?ci,
bez Ojczyzny. Czy si? sen ich zi?ci?

Czy wykrzesz? iskr? z t?umu ?ona?

Czy go zbudz?? Czy cud si? dokona?

Poszli ch?opcy. Rozbrzmia? ?wiat ich chwa??,
Zadziwili sw? walk? wytrwa??,
pola bitew pokry?y ich ko?ci,

umieraj?c, ?nili o wolno?ci.

Przesz?y lata, lata pe?ne trudu',

bratobójczych walk polskiego ludu,

beznadziejnych m?k w obozach wra?ych,
pot?pie?czych swarów w domach naszych.

Legjonista przetrwa? poniewierk?, .

. bo niós? z sob? nadziei iskierk?,
serca jego nie prze?ar?y ?ale,
w Niepodleg?o?? Polski wierzy? stale.
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Bo na stra?y ducha jego skrycie
sta? Komendant, którego oblicze

zadumane by?o ?wiat?em w?adnem,
ukochaniem kraju bezprzyk?adnem.

Sen si? zi?ci?. Polska zmartwychwsta?a,
spot??nia?a orl?t garstka ma?a.

Bohaterskie wojsko bije wroga
i jak dawniej nie wie, co to trwoga.

I jak dawniej marzy o dziewczynie
m?ody u?an... I o rozmarynie
snuje pie?? ?a?osn?... Nawi?zana
ni? z przesz?o?ci?, przed laty zerwana.

Sen czy mara, ?e ju? naszej ziemi

wróg nie gniecie stopami swojemi?
?e?my wolni?... Rzeczywisto?? b?oga
za wytrwanie dana nam od Boga.

Ty? to sprawi?, cny Obywatelu
Komendancie, który? od lat wielu

budzi? naród, tworzy? nasze dzieje,
rozdmuchiwa? zamar?e nadzieje.

Dzi?, w rocznic? pi?t? przebudzenia,
przyjm wyrazy ho?du, zapewnienia,
?e zw?tpienia chmura si? rozwia?a,
?e za Tob? stoi Polska ca?a.

We wrze?niu 1919 r.

Antoni Or?owski.

NA DZIE? 6 SIERPNIA 1914 R.

Dzie? pami?tny to dla nas, dzie? ?wi?ta,
Co w?ród krwawej zab?ysn?? wichury;
Wolno?? Polski zosta?a pocz?ta,
Orze? Bia?y wyfrun?? do góry.
Gar?? m?odzie?y go nios?a bez wie?ców,

Szarzy strzelcy
- gromadka szale?ców.

Na zamiary mierzyli swe si?y,
Z olbrzymami si? zmaga? szli w pole,
?e dob?d? Ojczyzn? z mogi?y,
Mieli wiar? p?omienn? i wol?,

Wbrew przezornym statystów wywodom
Na bój nie?li ofiarn? krew m?od?.

A przewodzi? im cz?owiek milcz?cy,
Co po turmach si? carskich potera?,
M?? ze stali, o duszy gor?cej,
Wódz, spiskowiec, polityk, genera?.
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I mia? tak? moc w swojej dru?ynie,

?eby w piek?o sz?a za nim, gdy skinie.

W szósty sierpnia, w wyprawie szalonej,
Przeszli Wis??, ?wiadomi swej roli,
Ohalili graniczne kordony
I wyrwali s?up pierwszy niewoli.

Nie dzia?ami zbrojeni, lecz duchem,

Potrz?sn?li narodu ?a?cuchem.

Nie us?ano kwiatami im drogi,
Nie zdobiono g?ów m?odych wawrzynem,

Swoi nieraz witali, j ak wrogi,
Taki strach by? w narodzie przed Czynem.
Mieli za sw? ofiarno?? i m?stwo

?miech szyderczy, a czasem przekle?stwo.
Ale naprzód szli, g?odem karmieni,
A pragnienie koj ?cy gorycz?,

o

Zapatrzeni w blask jasnych promieni,
Nie s?yszeli tych w??ów, co sycz?.
I widzimy dzi? z dziejów powodzi:
Mieli racj? szale?cy, ci m?odzi!

Zamiast carskim si? cieszy? och?apem,
W którym zdrady skrywa?y si? stare,

Oni pierwszym wolno?ci etapem

By? woleli przez krwaw? ofiar?.
I do?yli w splendorze zwyci?zców,
J ak w proch leg?o trzech Polski ciemi?zców.

I nast?pi? dzie? wielki, dzie? cudu,
Gd y?my przodków wskrzesili testament,

Gdy po latach niewoli i trudu,

Przyjmujemy wolno?ci Sakrament.

I w' dniu wspomnie?, dzi?, wo?a kraj szczerze=

"Cze?? odwadze, nadziei i wierze!"

1919 r.

Edward S?otiski.

6 SIERPNIA.

Nie uczono was sztuki wojennej
w petersburskich korpusach kadetów,
lecz uciek?szy z za kraty wi?ziennej,
wy?cie poszli na ostrza bagnetów,
bez nakazów z Berlina, czy Wiednia,
wy

-

miljonów walcz?cych stra? przednia!
Szli?cie naprzód bez broni i zbroi,

wróg przed wami stal, wróg szed? za wami
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i, jak wrogów, witali was swoi,
zamkni?temi na sto ryglów, drzwiami,
nas?uchuj?c uwa?nie doko?a,
czy ich czasem sam car nie zawo?a.

Ale z wami sz?a Polska, sz?a z wami
Ta prawdziwa, Ta która nie zginie,
kwitn?ce mi szumi?ca lipami,
?piewaj?ca pie?? o Rozmarynie,
Polska, która kuba?skich kozaków
nie zdobi?a barwami swych znaków.

Ona z wami sz?a i by?a z wami,
gdy?cie w Kielcach sk?adali przysi?g?
i p?aka?a, gdy poszli?cie sami

na ?o?niersk? po ?wiecie w?ócz?g?,
i Jej, czyn swój spe?niwszy nadludzki,
zdawa? raport brygadjer Pi?sudski.

Cze?? i chwa?a wam zdziesi?tkowanym
w ci??kich bojach i w pruskich wi?zieniach,
wam przez braci w?asnych nieuznanym,
?yw? Polsk?, nios?cym w sumieniach,
wy z tej pierwszej Kadrowej ?o?nierze!
Cze?? i chwa?a Tobie, BrygadjerzeJl

Józef Relidzy?ski.

NA DZIE? 6 SIERPNIA.

?ali wtenczas, w ów ranek sierpniowy,
gdy?cie garstk? Walecznych - szale?ce -

wyruszali rwa? wra?e okowy,
nie?egnani, niestrojni we wie?ce,
tak samotni i braciom swym obcy,
co k'wam drwi?co patrzyli z za kopcy - -

?ali wtenczas, gdy w ?witu mgle szarej
wyfrun?li?cie, polskie orl?ta,
bra? si? z dusz? Narodu za bary,
moc w niej budzi?, co, niby zakl?ta,

spa?a w trumnie Królewna, a wra?y
u wezg?owia czarownik na stra?y - -

l
Ten sam wiersz ukaza? si? p. t. "Pierwszej Kadrowe; 6 sierpnia 1919 r." - z do

daniem do niego jako motto pierwszych s?ów z rozkazu Komendanta z dn. 5 sierpnia
1914 r. ("?o?nierze: Spotka? was ten zaszczyt" ... ), z nast?puj?cerai zmianami w tek?cie:

l) zwrotka 5 - zamiast "Brygadjer" - "Naczelnik"; 2) zako?czenie ostatnie; zwrotki

brzmi:

... "ca?? Polsk? nios?cym w sumieniach

z pod kul pruskieh na moskiewskie dzia?a

cze?? i chwa?a Wam - na wieki chwa?a,

JÓZEFOWI PILSUDSKIEMU - CHWA?A!
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?ali wtenczas, ?o?nierze - tu?acze,

borem, lasem do duszy narodu ?

w wichr id?cy, co jeden zap?acze
nad mogi??, pojeni zam?odu

li pio?unem, ró? pró?ni, a nogi
m?ode krwawi?c o ciernie i g?ogi - -

?ali wtenczas, w wyrocznej tej chwili,

kiedy w mroku - bagnetów li ostrze

waszych l?ni?o si?, wy?cie marzyli,
?e wasz sen si? jak sztandar rozpostrze
nad Ojczyzn?, ?e z siewu krwi waszej
wstanie Polska, jak widmo, co straszy?

Nie marzy?y wam srebrne si? sznury,

nie pachnia?y zaszczytów wam nard y
-

je?li my?la? o sznurze z was który,
to si? wzdrygn??, bo by? to stryk twardy
szubienicy moskiewskiej, co zda?a

ku wam ?mia?a si? ?miechem szakala 1...

A Ty, Wodzu, co szed?e? na czele,

jakie-? snu?e? podówczas Ty dumy?
i co serce Twe czu?o, co wiele

przecierpia?o samotnie, gdy t?umy,
miast rycerzy, ujrza?e? - helotów,
w?ród kozackich ta?cz?ce zalotów?

W d?oni dr?a?a-? hetma?ska bu?awa

nie Ojczyzna Ci da?a j? skuta!

sam j? wzi??e?, gdy z j?kiem si? krwawa

z r?k stygn?cych stoczy?a Traugutta
sam j? wzi??e? i w wieko ni? trumny
uderza?e? uparty i dumny!

A? prysn??o ... O, nikt si? nie dowie,
co? przecierpia? w ogrójcu TY M?KI
polskiej, jak si? ?ar?oczni s?powie
w piersiach t?ukli rozpacznej udr?ki
pod ci??arem nie zgi??e? si? krzy?a,
bo? jest z rodu, co g?owy nie zni?a!

Nikt nie dowie si? nigdy... i poco?
wszak?e ?ycie Twe zdawna ju? pie?ni?
jest Narodu i ?wiat?em, co noc?

mu przy?wieca, gdy sny si? ciele?ni?.
gdy z mogi?y si? blade wy?ania
widmo noc? cudn? ZMARTWYCHWSTANIA!

Z?e min??o, jak zmora d?awi?ca,
hen odesz?o za góry i morza;

poprzez mroki kazamat si? s?o?ca

promie? przedar?, a ziemia rozgorza

polska w krasie weselnej - i oto

wie?ce Niki nad domem Twym plot?!
Z Twoich nocy bezsennych, z Golgoty
Twojej, mroku wi?ziennej Twej baszty
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dzie? wsta? sprz?tu sierpniowy i z?oty;
2 trudu, znoju Twych ch?opców, o nasz Ty,
mogi? naszych, z brzóz ?ni?cych ukrycia
Polska wsta?a na wieki do ?ycia!...

Komendancie! Dzi? nasze jest ?wi?to
i nasz dzie? to -

uczcimy go broni?.
Komendancie! Nad ziemi? przekl?t?
do niedawna skowronki - s?ysz - dzwoni?,
dzwoni? sierpy na s?o?cu i dzwoni

?e?ców ra?na, weselna pie?? o NIEJ ...

I có? w dniu tym polskiego wesela

dzi? po pi?ciu Ci latach powiemy
znany-? p?omie?, co z serc nam wystrzela,
a nad s?owa przek?adasz Czyn niemy ...

Spojrzym w oczy Twych orlich bezedno

spojrzym d?ugo, rzekniemy to jedno:
"Po dawnemu stoimy przy Tobie,

ch?opcy Twoi, brygady my Twoje,
kwiat p?omienny, co wyrós? na grobie,
Twe legjony. na trudy i znoje
wci?? gotowi, by znojne Twe dzie?o

jako pos?g z granitu stan??o!..."

Pomnij, Polsko, t? dat? promienn?:
SZÓSTY SIERPNIA! o, Polsko, co ?atwo

zapominasz... dzie?, który gehenn?
tw? przelecia?, jak gwiazda, i tratw?

by? dla Ciebie, co z ha?by ci? boru

na brzeg zwioz?a polskiego HONORU!. ..

Ju? po twojej niewoli, Ojczyzno,
oto-? wolna, ju? wolna na wieki!

ju? twe stopy krwi? kajdan nie bryzn?,
w wolnej ziemi twej zamkniem powieki
oto wstajesz. jak zorza poranna ...

o hosanna! hosanna! hosanna!

Wanda Niedzialkowska-Dobaczewska.

KOMPANJA KADROWA.

Nie kra?nia?y im na murach sztandary,
Nie dzwoni?y im na drogach hejna?y,

Gdy ruszali, pe?ni mocy i wiary,
?e ich w boju nie przemo?e ?wiat ca?y!

Na bój krwawy szli rado?nie, jak w taniec,

Nie - by zgonem gniewy Bo?e przeb?aga?,
Lecz by wst?pi? zwyci?zcami na szaniec

I o Polsk? z ca?ym ?wiatem si? zmaga?.

16
Pie?? o Józefie Pllsudsklm
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W s?o?ce Jutra wypr??yli ramiona

Za swym Wodzem, jak za Or?em orl?ta,
A?, piosenk? ich strzeleck? zbudzona,
Wsta?a Polska, tak? wiar? zakl?ta.

Wsta?a Polska i od granic do granic,
Sz?a za niemi ja?niej?ca jak zorza,

Ca?a Polska od tatrza?skich krzesanic

Do szumi?cych, rozhukanych fal morza.

Wódz ich skrzykn?? pod murami Krakowa,
A w ich szable tak pot??ne wla? ?ycie,
?e w ?lad za Nim sz?a Kompanja Kadrowa

N a zgon cho?by, - cho? na marze? rozbicie.

Sz?a z nim zbrojna krwi gor?cej szkar?atem ..

G?usz?c trwogi piór or?owych szelestem.

A? gdy s?o?ce zap?on??o nad ?wiatem,
Ca?a Polska odkrzykn??a Im: Jestem.

Wilno, 1919 r.

Stefanja Tatar6wna.

CZE??!

Puharem z ?ez, puharem z krwi

Wznosimy dzisiaj cze??,
Co z ziemi tej ofiarnie sz?y
Sumienie ludu wskrze??!

L?ni? z?otem snów, p?omieniem wiar,
Si?y z nich b?yszczy grot

Nieogarniony nios? czar,

Or?owy budz? lot-

Przez obcowanie górnych dusz

Podaj? z r?k do r?k
Bohaterowie ?wi?ty kru?,

Rzucaj?c ?ywych kr?g,
Aby nast?pcy id?c w bój,
Czerpali z niego· moc,

Aby ich krzesi? wieczny zdrój,
O?wieca? ludów noc.

Tym kru?em dzisiaj wznosim cze??
Dla czynu, który wsta?,

Aby najwy?sze has?a wznie??

Zwyci??y? - b?dzie trwa?-
A w uwielbieniu naszych warg,
W tej niesko?czonej czci,
Pierwszy raz nie zna dzisiaj skarg,
Pierwszy raz osch?y ?zy-
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Tylko pot??nej Wiary m?ot

Bije w was z wszystkich si?,
?e si? nie zni?y górny lot,
Co w Waszych piersiach ?y?.

Lwów, w sierpniu 1919 r.

Czes?aw Lubics.

WKROCZENIE STRZELCÓW DO KIELC.

(12-VIII-1914 r.)

Wkraczaj? strzelcy od krakowskiej szosy,
kilkuset zuchów m?odego ?o?nierza;
pie?ni ofiarnej bije grot w niebiosy
i w samo serce caratu uderza.

Szcz??liwe Kielce -

przez nie w bój wszechludzki

wiedzie Polaków pan Józef Pi?sudski.

Sprawnym ordynkiem id? ch?opcy szare,

t?um ich milczeniem niepokoju wita;

?andarmsk? w?szy za w?g?em maszkar?,
przesiewa nastrój przez mózgowe sita.

Kto? kwiatem rzuci? na widok proporca,

pomaszerowa? w szeregach do dworca.

Spieszy? na warty u?anów B elina ,

pchn?? na Szyd?ówek wichrowe patrole;
kr?c? si? szpiedzy, niejeden si? zgina,
ale sumienie pe?ni swoj? rol?:

pancerne auto z "maszynowym" wpada,
trrrach! pierzcha gapiów ciekawych gromada.

Go?ciom w cukierni syta rzednie mina

rwetes! wrzask! salwa strzelców i moskali;

Bóg kule nosi, lecz nie Jego wina,
?e obywatel Sielski pad? na sali.

Zgin?? w czas boju, nakszta?t bohatera,

pokój mu wieczny! taka dzisiaj era!

Walne to ch?opy przy Bristolu bramie .

.

karabin -

prawa, a rewolwer -lewa;

Strzelaj? pysznie, dalibóg, nie k?ami?:
Samochód wraca, pewnie na nim krewa.

Dwa trupy na nim, dwu ranionych znowu;

za miastem auto wali si? do rowu ...

Herwin na dworcu, - ten si? trzyma dumnie!

nie siebie szcz?dzi, lecz ch?opi?cych g?ówek;
broni si? d?ugo rosyjskiej kolumnie,

i do kompanji rusza na Czarnówek.

St?d, ?ród granatów p?kaj?cych ?liny,
mistrzowski odwrót strzelców na Ch?ciny.

16'-'
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Co potem? czy?mr radzi byli zmi?nie! -: ,

Wiadomo wszystkim w tym okresie crerpien:

nie ?artowali panowie Rosjanie,
dwudziesty drugi wyp?dzi? ich sierpie? .•

Powróci? Strzelec na swoje siedlisko ...

bywaj tu, ch?opcze! bo ju? Polska blisko!

Kielce, w sierpniu 1917 r.

Kazimierz Bukowski.

WODZU!

Naczelnikowi Józefowi Pi?sudskiemu,

Wodzu!

Pami?tasz ? - Z?oty s?o?ca blask

Na ostrzu l?ni?cej, obna?onej stali,

Ostróg pobrz?ki i u?a?ski kask

I ?ar, co w sercach p?omieniem si? pali,
?o?nierskiej pie?ni w dal lec?cy ?piew,
G?uchy huk armat, ?un czerwone kity
I pierwsz? w bitwie bohatersk? krew

I pierwszy szaniec na wrogach zdobyty?
Wodzu!

O, wspomnij: - Pod ?owczówkiem bój
I Samosierrze równy dzie? Rokitny,
Gdzie ?aw? poleg? dzielny hufiec Twój,
Sen o rycerskiej szpadzie ?ni?c b??kitny.
Dalekich marszów niesko?czony szlak

W zamieci bitew i ognia kurzawie,

Gdy ci? prowadzi? sztandarów Twych znak

Ku wolnej, z wi?zów rozkutej, Warszawie!

Wodzu!

Nie pytaj! - Serca nasze dr??,

Gdy usta Twoje wymawiaj? imi?,
Bowiem zlecia?e? b?yskawicy skr?,
W mroku ognisko roztliwszyolbrzymie,
J w dniach ?a?oby, w?ród po?wistu kul,
W trud zaprz?gn?wszy harde, dobre r?ce!
Przez. ?zy i rozpacz, przez smutek i ?zy
Szed?e? ku Polsce krwawi?cej si? m?ce!

Wodzu!

Posluchaj! - Kiedy? zmilknie huk,
W pochw? si? schowa nasz miecz, krwi? pomszany,

Gdy u stóp legnie zwyci??ony wróg,
.

Dar? skryje groby, zabli?ni? si? rany,
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Zatr? si? ?lady niszczycielskich stóp
I wichry burzy gromowej przemin?
Lecz si? ostanie, silniejszy jak grób,
Spi?owy, dumny pos?g Twego czynu!

Lwów, w marcu 1919 r.

Remigjusz Kwiatkowski.

WSPOMNIENIE.

Nad czarn? New?, w carów stolicy,
ju? dymi? wulkan oparem zbrodni,

kiedy?my, czynu zbrojnego g?odni,
zbierali hufy z mieczem w prawicy.

I w jednym z gmachów imperatorskich
rajce wojskowe radzi?y spo?em,
a bra? ?o?nierska s?ucha?a ko?em

pi?knych o Polsce mów oratorskich.

?ar tryska? z oczu, wali?o m?otem,
wielk? nadziej? zbudzone, serce,

?e los pokara? wrogi-wydzierce,
co u stóp Polski legn? pokotem.

Kto w bój powiedzie? pod czyim. znakiem

skupia? szeregi na trud i znoje?
Wtem pad?o imi? - i niepokoje
sta?y si? wie?ci promiennej ptakiem.

Z carów stolicy mknie ku Warszawie

okrzyk, bij?cy po sali, wsz?dzie,
"Józef Pi?sudski wodzem nam b?dzie!"
i d?ugo huczy w radosnej wrzawie ...

W pa?dzierniku 1919 r.

Edward S?o?ski.

?ELAZNEJ BRYGADZIE.

(W rocznic? przej?cia frontu)

Pod ogniem dzia? huraganowym,
?wiatu rzucili?cie pod stopy
bunt przed podzia?em Polski nowym,

we krwi wleczony przez okopy.
A cho? pod ogniem i ?elazem

szli?cie przez front z p?on?cym lontem,
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front by? ten sam, bo i tym razem

wróg Polski sta? przed waszym frontem.

Duch dostojnego Wi??nia stanu

hetmani? wam, jak dawniej w bojach,
wiód? was za Dniepr z nad brzegów Sanu

i stra? gdzie? trzyma? na postojach.
Z Jego to my?l?, z Jego s?owem,
z Jego wiarami zwyci?skiemi
szli?cie krwi? stwierdzi? pod Kaniowem

prastar? polsko?? Che?mskiej ziemi.

Rok ca?y min??... Skro? wawrzynem

wie?cz? zwyci?zcom na bulwarach ..•

Gdzie? wie?ce dla was?.. Krwi rubinem

szlak wasz w stepowych p?onie jarach.
Gdzie? wie?ce dla was?.. Polska ?ywa
dr?y pod salwami armatniemi,
i ?l?sk was wzywa, ?l?sk was wzywa

wczorajszym krzykiem Che?mskiej ziemi.

Czech mu przygrywa na basetli

i smuci, zamiast rozwesela? ...

Jak?e b?dziemy wie?ce pletli,
kiedy musimy jeszcze strzela?!?

W lutym 1919 r.

Adam Szczerbmoski,

DUMA O PIERWSZEJ BRYGADZIE.

Tysi?ce w boje ruszy?o,
Gdy Wódz zawo?a?: Do broni!

Po?owa ?pi pod mogi??
U stóp kwitn?cej jab?oni,
Co kwieciem lekko si? p?oni ...

Lecz w nasze nocne narady.
?adna si? bole?? nie wwierca

?o?nierze Pierwszej Brygady
?aj? jastrz?bie serca.

Byli?my silni i wierni

W pierwszym junaczym zachwycie,
Dla wroga niemi?osierni,
Gotowi Tej odda? ?ycie,
Co, w krwawym zakl?ta mycie,
Na wieczne goni nas zwady,
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Co cia?a kula przewierca
?o?nierze Pierwszej Brygady
Maj? jastrz?bie serca.

Gdzie serc si? czai pustynia,
Ol polskie, ugorne pola!
I w mokre piaski Wo?ynia
Strzelecka gna?a nas dola,
Serc naszych wy?niona wola!

Noc? na chytre wywiady
W?ród traw kwitn?cych kobierca
?o?nierze Pierwszej Brygady
Maj? jastrz?bie serca.

Druhowie legli naj szczersi

W bitew p?omiennej kurzawie
Krwawe medale u piersi
Zdradzieckiej wydar?szy s?awie,
Gdy szli?my w junaczej ?awie

Bagnetem drze? ojców uk?ady,
By wiedzia? wróg przeniewierca,
:?e maj? jastrz?bie serca

:?o?nierze Pierwszej Brygady.
Bez chwa?y i bez pardonu
Szli?my w hucz?ce zatargi
I jeno w godzin? zgonu
Omdla?e szepta?y wargi
Szalonych po??da? skargi:
Czy pierzcha w trwodze wróg blady,
Czy odda ziemi? wydzierca
?o?nierze Pierwszej Brygady
Maj? jastrz?bie serca.

W szpitala bia?ym namiocie,
Na s?odkiej chwili wywczasie
Marzylim o w?osów z?ocie,
Co p?yn? mi?kko, ?e, zda si?,

Zatopi? wszystko woplocie ...

Lecz rych?o budzi? si? w?ady
duch, co s?abo?ci morderca

?o?nierze Pierwszej Brygady
Maj? jastrz?bie serca.

Wi?c ?mia?o, cho? mroczna droga
I chwile przesz?y promienne!
U nowych ?witani proga

Przez ?cie?e pójdziemy plenne
W owe prawid?a niezmienne

Tej, co na wieczne nas wady
Goni, co cia?a u?mierca

?o?nierze Pierwszej Brygady
Maj? jastrz?bie serca.

Lwów, w sierpniu 1919 r.
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Józef Relidzy?ski.

NA ?WI?TO KRAKOWSKIE.

(19. X. 1919 r.)

A kiedy?cie nas tutaj zwo?ali,

dzi?, w Karpackiej Brygady rocznic?

jak ?órawie, sfrun?li?my zdali;

pordzewia?e zabrz?k?y szablice.

Brz?k?y serca nam star? melodj?,
jak to by?o przed laty, przed laty:
pod Polsk? Gór? i pod Ko?odj?;
krwawe bojów zapiek?y stygmaty.

Pami?tajcie hej?! stare wspomnienia,

pomieszane ze ?zami, od?y?y:
boje wspólne i wspólne swe drgnienia,
i te sm?tne, dalekie mogi?y.

I te drogi samotne, tu?acze,
do Narodu, co wiod?y nas duszy;
ta Legenda, o której dzi? p?acze
wiatr, zgubiony w poleskiej gdzie? g?uszy.

Pami?tacie ? .. Dzi? wszystko min??o:
z?e i dobre - zosta?y li blizny
i piosenki; na znojne pad? dzie?o

blask swobodnej i wolnej Ojczyzny.
Na zwo?anie sfrun?li?my tutaj
w gród królewski, gród wieków patyny>

gdzie na g?os to Ojczyzny okutej
my stan?li na apel jedyny.

I sk?d w Jutro poszli?my nieznane,
w bagnet honor zatkn?wszy Polaków,

który Ten nam powierzy?, co w ran?

serca zebra? sybirskich tre?? szlaków.

Z grodu tego, Legjonów macierzy,
niech radosne po Polsce or?dzie
dzi?, jak d?uga, szeroka pobie?y,
?e?my zawsze ci sami i wsz?dzie.

Niech Zygmunta d?wi?k zabrzmi rozg?o?nie:
oto d?o? si? i dusza znów sprz?ga,
oto hufiec ?elazny znów ro?nie,

który. skuwa niez?omna przysi?ga:
Ze, gdy ?agwi pod strzech? wkr?g ZmIje

sycz?, piorun nam zawis? nad progiem
o pier? nasz? si? piorun rozbije.
zjednoczonych przed Iud?mi i Bogiem! ..

W stokro? ci??kiej to chwili, zaiste,
zwo?ali?cie nas dzisiaj na ?wi?to
oto jawni? si? moce nieczyste
i kolebka tchnie trumn? przekl?t?.
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Oto Wolno??, Swoboda jest nasza!

Oto Polska wy?niona w Sybirze!
O, gdzie? g?os jest, gdzie? glos Jeremjasza,
co piorunów sto mia?by w swej lirze? ..

Ale, przebóg! drwi? z mocy nam wra?ej,
w Belwederze, gdy Orze? nasz czuwa;

póki ?o?nierz nasz stoi na stra?y,
trwa w przysi?dze, co dusz? mu skuwa.

Niech wie ka?dy, co zdradnie si? zmierza

w pier? Ojczyzny, plwa w ?wi?te kurhany,
?e na bagnet si? natknie ?o?nierza,

jak gad legnie pod butem zdeptany.
?e nie na to krew leli?my m?od?,
?e winni?my to naszym mogi?om,
duchom braci, co rewj? dzi? wiod?,
w przedniej stra?y ruszaj? na wy?om.

?e korabia w?t?ego Ojczyzny
w m?tnych falach pogr??y? nie damy,
ni na zdradne sprowadzi? mielizny;
drwimy z fal, maj?c piersi za tamy!

Niechaj jeden drugiemu to powie,
?e nie damy, by sen nasz wy?niony
w mg?? si? rozwia?; niech wiedz? wrogowie,
?e czuwamy, czuwaj? Legjony!

To ?lubujmy Ojczy?nie i sobie

dzisiejszego to nuta jest ?wi?ta,

zmroczonego w trosk ci??kich ?a?obie;
to ?lubujmy Or?owi - orl?ta.

Niech to ?wi?to nas dzisiaj zjednoczy,
niech przekuje nas w pos?g z granitu.
Precz z s?abo?ci?! b?yskawic warkoczy
krew nie zm?ci nam ?renic b??kitu.

Precz z ?a?ob?, niech rado?? zago?ci.

grzmi nad troski fanfar? zwyci?sk?:
oto morska latarnia Jedno?ci

nad (al mrocznych wyrasta dzi? kl?sk?.

Hej, na pok?ad, ty, ?mia?a za?ogo!
nie spoczniemy majtkowie wybrani,
a? nasz korab, gdy burza dmie srogo,

do zacisznej wwiedziemy przystani.

Zjednoczeni, z??czeni z ?arode?:
przysi?gamy w wyrocznej godzInle:
_ Komendancie! za Twoim przewodem,
nie zgin??a i nigdy nie zginie!

W pa?dzierniku 1919 r.
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Edmund Bieder.

W '?O?NIERSKIE ?WI?TO.

Stan?lim oto murem przy Tobie, Wodzu nasz,

Co? wbrew nadziei wierzy?, gdy w duszach by?a noc,

?e m?oda, orla rzesza Ojczyzn? we?mie w stra?,

Gdy jeno raz uwierzy we w?asnych prawic moc!

Skrzesa?e? w nas t? wiar?, zbudzi?e? dumne lwy,
Ty, Wodzu nasz ukochany, p?on?cy wiar? kierz,

Spe?niaj? si? dzi? oto naj ?wi?tsze nasze sny,

Wi?c za Twój czyn i wiar? narodu wdzi?czno?? bierz.

Dzi? wi??esz nas sercami, - ?o?niersk? szar? bra?

I naród do s?onecznych wolno?ci wiedziesz bram,

Wi?c wiemy, ?e nam teraz budowa? trza i trwa?,

By ci, co przyjd? po nas, w godowy weszli chram!

Hetmanie dusz ?o?nierskich! Sk?adamy-? oto ?lub,
?e w hase? Twych obronie, jak jeden staniem m??,

Gdy? bra? ?o?niersk? skupi? i naród ca?y skup,
I wszystkie jego stany mi?o?ci? ?wi?t? zwi??!

Niech si? w tym starym grodzie dope?ni ?wi?ty cud,
Niech Zygmunt go poniesie w rubie?e naszych pól,
?e? 'sercem dzi? powi?za? lechicki ca?y lud,

Ty, królu dusz ?o?nierskich, -Ty bez korony król.

W pa?dzierniku 1919 r.

Alicja Lebensbaumówna.

STRZELCY •

... 1 my?l zrodzi?a si? ?mia?a,
Polskich zwidzieli rycerzy,
Dusza ch?opi?ca si? rwa?a

Ojczystych broni? rubie?y.
Znicz czysty gorza? im w duszy,
Ogniem pa?a?y ?renice,

kajdany chcieli rozkruszy?
l Czynu wnie?? b?yskawice.

I poszli, k?dy ?wit dnieje
I blaskiem w dusze si? k?adzie
... Pu?cizny prastarej dzieje
I sen wieczysty o szpadzie ...

*

A? przyszed? ludzi t?um szary

Ur?ga?, szydzi? i ?mia?:
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- Pocó? ta m?ka bez miary
I za có? krew chcecie la?? ..

-

??zie? macie rozkaz pisany? ...
-

?mieje SI? t?uszcza i drwi.
-

By wra?e zerwa? kajdany,
Szkoda ?ywota i krwi!-

*

... 1 rozpocz??a si? m?ka,
Dwie wojny wiod?o si? wraz

Z naje?d?c?, który lud n?ka

.

r
? ludem zimnym, jak g?az ...

WIelu ICh pad?o bez miary
Od ostrych moskiewskich kul,
Zosta? si? po nich sen stary,
P?acz siwych matek, - i ból...

Na ich mogi?ach majaczy
Wieczystej legendy zew ...

- Dzi?, czy im naród wybaczy,
?e szli za Polsk? da? krew? ...

Warszawa, 1919 r.

Artur Pr?dski.

BRACIOM POLEG?YM.

?elaznej Brygadzie.

Wam, którzy leli?cie serdeczn? krew

na polu chwa?y z my?l? o wolno?ci

co?cie na pierwszy ?wi?tej walki zew

poszli ofiarnie z?o?y? m?ode ko?ci,

by jeno wroga okrutnego zgnie??-
o chwa?a dzisiaj wam, chwa?a i cze??!

?pijcie spokojnie, o bracia naj szczersi,
bowiem naje?d?ca uciek? ju? nieludzki,
a my na kresach harde stawim piersi
tak, jak nauczy? nas hetman Pi?sudski

?pijcie spokojnie ... Nic, ?e p?ynie krew,
wszak ziarno zbiera ten, kto rzuca siew!!

Niech Wam si? w zimnym Waszym grobie ?ni

Polska powsta?a w nowej wio?nie ?ycia-
ta nowa Polska z Waszej m?odej krwi,
z trumny do ?ycia wstaj?ca rado?nie

albowiem wiedzcie -

przez Wasz ?wi?ty trud,

zmartwychpowstania zi?ci? si? nam cud!
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Wy?cie zmazali ojców win? win,

Wy, którzy w pierwszym upojenia szale

legli?cie w polu, jak' Ojczyzny syn

winien lec, - we krwi sk?pani i chwale,

budz?c nam w duszy z zapomnienia mg?awic

wizje pól Wawra, Stoczka - i Rac?awic!

... ?pijcie spokojniel.v. Nic, ?e p?ynie krew,

?e dzie? w dzie? nowe wznosz? si? kurhany
ziarno, rzucone przez Was, daje siew

i dzwon ko?ysze si? na zmartwychwstanie,
a w aureoli s?o?ca nam ju? wstawa

Zwyci?stwo - Wolno?? - Ojczyzna
- i S?awa!!

Peowiak.

RAPORT.

Komendantowi.

Gdy si? fortec rozwar?y wrzeci?dze,

Gdy do ciemnic wdar? si? pierwszy promie?,
Serca nasze w okowach j?cz?ce.
Obj?? taki przenaj?wi?trzy p?omie?,
?e g?os jeden: do broni! do broni!

Bi? jak burza m?otami do skroni.

A do ?wi?tej, jedynej Macierzy,
Z wszech stron ?wiata wlok?y si? gromady;
?o?nierz biedny, obdarty i blady;
?ywy jeno tym szeptem pacierzy,
W których s?owo: Polska! Polska! Polska!

Gra?o w uszach jak harfa eolska.

Wtedy ?wiat?em ob??kane oczy,

Ju? przywyk?e do mroków ciemnicy,
J??y b??dzi? po ca?ej Ziemicy,
Zali Ciebie kto z ?ywych nie zoczy
Wodzu! Wodzu! co w latach niewoli,

By?e? naszym towarzyszem doli!

Potem rozkaz: ??czcie si? w gromady,
Bo nadchodzi ta ?wi?ta godzina,
W której Krzy?ak, przera?eniem blady,
Jak plugawa zwinie si? gadzina!
A krew nasza, dolana do czary,
Grunwaldowe u?wietni sztandary!

Oto stan?? huf jeden i drugi,
Z karabinem na "baczno??" u nogi,
Potem szereg w niesko?czono?? d?ugi,
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W??em przypad? pod domowe progi,
I j?? gada ?ledzi? t? ?renic?,
Co mu krwawo gra?a pod przy?bic? ...

Bi?y serca, och! m?otami bi?y ..•

Huf za hufcem powstawa? gotowy;
W mrokach nocy bagnety si? l?ni?y,
Zapa? ludzi ogarnia? bojowy,
W stal pr??y?y si? m?ode ramiona;
Jak pochodnie i serca i ?ona!...

- Jestem Gotów! - brzmi has?o od brzegu ...

- Jestem Gotów! - g?os leci do wroga ...

- Jestem Gotów! -

szept s?ycha? w szeregu ...

- Jestem Gotów! - Ojczyzno Ty droga!
A z za w?g?a pocichu si? skrada,
Druh ?o?nierza, znajoma ?mier? blada ...

A nie by?o w nas ?adnej obawy,
J ak to bywa czasami przed bitw?,
Bo tak serca nam gra?y modlitw?,
O ten rozkaz do krwawej zabawy,
?e karabin ka?demu dr?a? w d?oni,
Oczekuj?c na has?o: Do broni!

A rozkazu ?adnego nie dano,
Bo? Ty , Wodzu, by? od nas daleko;
Wygl?dalim na Ciebie co rano,

A? ?za gryz?a pod oka powiek?,
A te serca tak nam mocno bi?y,
?e a? dr?a?y praojców mogi?y.

A doko?a nas sta?a gromada,
Co si? starsz? mieni?a w narodzie,
Która chórem j?cza?a nam: biada!

"I ?e wróg nasz jest panem w tym grodzie,
"?e tych kajdan rwa? nam me pozwoli,
?,Które w cia?a nam wros?y w niewoli ...

Potem k?adli na Twe drogie skronie

Wieniec ha?by z tych cierni spleciony,
Co wraz z chwastem rosn? na zagonie
A mia? god?o m?cze?skiej korony ...

Potem plwano na Twe czyste imi?,
Co jak god?o pocz??o si? w czynie!

My?my trwali! My?my ci?gle trwali,
Patrz?c gro?nie w te przyziemne oczy,

Którym obcy jest zawsze b?ysk stali,
Które blady strach do ziemi t?oczy,
Z hroni? w r?ku my?my stali twardo,
Ich blu?nierstwa odpieraj?c wzgard? ...

Potem przysz?a ta ?wi?ta godzina,
W której gra?y nasze kulomioty,
Która z ojca przechodzi na syna,

Jako pier?cie? z talizmanem z?oty,
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A moc której wci?? w narodzie ?yje,
. I przez Polski historj? si? wije ...

?lady kajdan zmyli?my krwi? wroga,

Winy Ojców zmaza?a krew nasza,

Oto przysz?o?? ju? nas nie przestrasza,
J dzi? Polska jest nam wi?cej droga ...

Bo dzi? wolno?? nie jest nam ja?mu?n?
Darowan? i dzi?kowa? d?u?n?!!!

Wodzu, Wodzu, w t? pierwsz? rocznic?

Polskiej sprawy, naszej wspólnej sprawy,

Gdzie plon wydal ten nasz trud przekrwawy ,

Ze spokojem patrzym w Twoje lice ...

Pozna?, 1919 r.

Gwido Trzywdar Rakowski.

ZAPAMI?TAJCIE DZIE? ••..

(Na 19 Marca).

Co nie napisz?, nigdy s?ów dostatek,
J ak nie zawo?am, wszystko b?dzie ma?o.

Dzi? - rado?? w Polsce, wi?c cho? na ostatek

Do Ci? przychodz?. Dawno rozednia?o

Nad m? Ojczyzn?, która jest te? Twoj?,
Twoj? Panie najwi?cej, bo jest z Ciebie

Dzi? woln?. By?e? w ciemno?ciach ostoj?
I b?yskawic? na pochmurnym niebie,

Co prowadzi?a m?drców i prostaków
1;>0 Polski, Nowej ?wiata Jeruzalem.
Ze ?y? kaza?e? ludowi Polaków

Pozdrawiam Wodzu Imi? Twe we chwale .

. Co maj? - z Ciebie jak z ogniska wzi?li,
Lecz gdy si? dalej tu?aj? w rozterce,

Cho? raz, nie wi?cej, gdyby tylko chcieli

Tak patrze? w serca, jakie Ty masz serce.

O Komendancie! Có? poeta wi?cej
Dzi? ofiarowa? mo?e oprócz rymów
I tej ufno?ci ofiarnej, dzieci?cej
Temu, którego stroi blask wawrzynu!
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Teofil Mucha.

NAD NAMI SZUMI? SZTANDARY.

(wyj?tek)

Oto Naczelnik Pi?sudski:
- Wprzód! - skin?? r?k? na wiar?.
Ju? zbity koszmar ka?mucki,
przez Orl?t zast?py szare!

N ad nami szumi? sztandary:
Cud Wis?y, cud nie do wiary.

Z pie?ni?: - W Ojczyzny obronie,
hej na bagnety rycerzu;
- Przez lasy, góry i b?onie ...

- Jutro odpoczniem w alkierzu!-

Nad nami szumi? sztandary:
Cud Wis?y, cud nie do wiary.

U bia?oruskich hen granic,
z pod??, czerwon? bolszewj?,
jak ongi? husarja u stanic

zako?czym tan haubic rewj?!
N ad nami szumi? sztandary:
Cud Wis?y, cud nie do wiary.

- Jak lekko idziemy w szeregach? ..

S?ycha? nóg tupot rozg?o?nie,
armaty skrzypi? po ?niegach,
Warszawa nas wita rado?nie.

Nad nami szumi? sztandary:
Cud Wis?y, cud nie do wiary!

Polska powsta?a pot??na:
marzenie pokole? kilku

Mocarna, rz?dna, or??na,

jak ba?? o ?elaznym wilku!

Nad nami szumi? sztandary:
Cud Wis?y, cud nie do wiary!

Cze?? narodowi polskiemu,
co j?? si? pracy kolosa!
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Przysz?o?? nie pójdzie ku z?emu,

gdy b?ogos?awi? niebiosa.

Nad nami szumi? sztandary:
Cud Wis?y, cud nie do wiary!

Si?a narodu: - wydajno??
ka?dej jednostki w narodzie. -

Upadek, - to zwykle skrajno??
nad?tej pychy w niezgodzie!

N ad nami szumi? sztandary:
Cud Wis?y, cud nie do wiary!

Wi?c dalej ??czmy si? razem

do wspólnej Pa?stwa podpory
Moc nasza b?dzie wyrazem,

twardej na atak zapory.
N ad nami szumi? sztandary:
Cud Wis?y, cud nie do wiary!

Poco daremnie si? trudzi?

teorj? niezadowole??

Ojczyzny pot?g? jest budzi?:

my?l zdrow? przysz?ych pokole?!
N ad nami szumi? sztandary:
Cud Wis?y, cud nie do wiary!

Widzisz wi?lane roztoki,
co w morza p?yn? ?o?ysko;
ryj?c kamienne opoki,
wspania?e tworz?c zlewisko?

Nad nami szumi? sztandary:
Cud Wis?y, cud nie do wiary!

Gwido Trzywdar Rakowski.

ROZKAZ l

Dla wszystkich nas jednak?, cho? dalek? drog?
Trudem szar? i znojn?, sercami p?omienn?
Szli?my w Polsk? wpatrzeni -

on? mar? senn?

Strudzeni, lecz przez rany u?miechaj?c b?ogo.

1
Wypowiedziany przez autora przed Pani? Marsza?kow? Pi?sudsk? i Jej ofia

rowany w dn. 10. XI. 1928 roku.
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Drog?, co dla nas by?a, niby Arka ?wi?ta
Do wy?nionej w serc tajni dalekiej ojczyzny
Rozkazu Twego pie?ni? przez rany, przez hlizny
(Moc owa w duszach ?yje czarami zakl?ta).

Tym rozkazem rzuconym w szary las ?o?nierzy
P?yn?cym z ostrz bagnetów jasnem, pysznem s?o?cem,
'A nocami srebrz?cym w szafirach miesi?cem,
To ?wiat?em powstaj?cem z grohu ciemnych d?wierzy.

Naprzód szli?my ostatni polscy legjoni?ci
Z jedn? my?l? o Polsce, po tych samych drogach
Moc? zemsty

- odebra? lata ?ez na wrogach ...

Gardz?c losem jesiennych, pogrobowych li?ci.

I ta wiara - ?o?nierskim rozkazem zakl?ta
W chor?gwiane po?yski i wojackie dumy
Przepala?a nam serca, pali?a rozumy

I anio?ów robi?a... A?e ona ?wi?ta

o któr?? si? dobija? szabli polskiej b?yskiem
Objawi?a si? Prawd? tak blisk? i drog?,
?e dzisiaj jej przemoc? ju? wrogi nie zmog?,

Bo sta?a si? im straszn?m, ?miertelnym pociskiem.

Lecz, gdyby kiedy? jeszcze mia?y zl?gn?? ?mije
I Ojczy?nie zagrozi? co zmartwychpowsta?a,
To rozkaz znowu zahrzmi, jak harfa wspania?a,
Od której

- jak od stali, pocisk si? odbije!

Tadeusz Hi?.

NA DZIE? 6 SIERPNIA 1920 r.

Hej, wali?y, wali?y
Nasze Leguny,
N a moskiewsk? wojn?
Co si?y.
A bractwo by?o zbrojne,
W straszliwe gniewu pioruny.

?

Posz?o to harde i dumne

By rozwala? Polski trumn?;

Posz?o jurne, m??ne, bitne,

Pod ?owczówek i Rokitn?.

A kiedy p?yn??y strumienie

Legu?skiej krwi,
.

W pierwszych Iinjach sta?, zmarszczywszy brwi,

On, m?odego narodu sumienie.

17
Pie?? o Józefie Pilsudsklm
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Po latach sze?ciu

Znów ?o?nierska pe?ni si? objata
Na widowisko ?wiata,
Krwi na murach w Brze?ciu.

A w oknie Belwederu

Ta sama brew krzaczasta ...

T?skliwa jego my?l polata
Ku tamtym bohaterom

Z pe?nego trwogi miasta.

Tadeusz Hi?.

NA DZIE? 6 SIERPNIA 1921 r.

Czyj?e to zagrzmia? g?os w burz? dziejow??
Rwijcie kajdany, do chwa?y powsta?cie!
Któ? by?, co takie rzuci? Polsce s?owo?

Ty, Komendancie ...

A gdy pytano: Dok?d d??y? mamy?
I komu s?u?y?: Niemcom czy Entencie?

Któ? to zawo?a?: S?u?my Polsce samej!
Ty, Komendancie ...

Czyj to czyn sprawi?, i? pewnej godziny
B?ysn?? nad nami Orze? w amarancie?

Któ? ten samotny hy? i ten jedyny
Ty, Komendancie ...

Boles?aw Karpi?ski.

JÓZEFOWI PI?SUDSKIEMU.

(w lO-t? rocznic?).

Po nocach Ci si? musi ?ni?

Kijów - co jeden tylko l?ni?

w s?o?cu z?otemi kopulami mo?e ...

Sni? Ci si? musi i polskie morze

Witezie Ci si? ?ni? ...

I ci - co ?pi?
Boles?awowi Rycerze w orlich piórach
co w naszych górach
drzemi? ...

Grzmot Ci si? ?ni

co wstrz?sa? ziemi?
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lat tyle!...
Ataki w dymie i w pyle
bój - i szrapnele-motyle
Ci si? ?ni?

?ni? Ci si? po nocach

noclegi pod go?em niebem ...

W przemoczonych kocach

?o?nierze -

co jeno chlebem

si? karmi? ...

Twoja wiara - twoje dzieci

i zapa? ten - co im ?wieci

w tych oczach L.

?ni Ci si? ber?o - korona -

Dyktator w kadzide? mg?ach!
I ?ni Ci si? Ona! Ta Ona

Co tyle czasu we ?zach

ton??a ...

a teraz razem do lotu

z Or?em Swym Bia?ym
nad ?wiatem ca?ym
Swe boskie rozwin??a

skrzyd?a!
A której wrogi si? boj?
jako mamid?a!

jako upiora
- co z grobu

wsta? o pó?nocnej porze

i idzie si? m?ci?!

Bo si? m?ci? mo?e!

Odpychasz sny o pot?dze-
o zem?cie-

o berle i koronie ...

Sko?atane Twe skronie

bojami!
Na Twojem czole

legjonowa czapka szara-

ta czapka
- znana nam - stara -

jeno spoczywa ...

Twoja pier? nie chciwa

zaszczytów!

Podepta?e? je wszystkie!
A ze ?witów

17*
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Wolno?ci wschodz?cej
uplot?e? Sobie laur -

na g?ow? wieniec - 1

Jako bohater - Szaleniec!

Cierni Ci wbito we? sporo ...

22. VI. 1929 r.

Wojciech Byczek.

Z poematu p. t. ttZ UBIEG?YCH DNIu

Obrazek z roku 1920.

Wis?o, o Wis?o! nad brzegami twemi

dzi? si? gromadzi dziatwa polskiej ziemi

i stoj?c murem, jak dzielnym przystoi,
broni stolic? pi?knej ziemi swojej,
któr? poch?on?? chce wróg paszcz? krwaw? ...

Ale nie damy ciebie, o Warszawo 1

Raczej niech wspólna po?re nas mogi?a-
ni? nam bez Ciebie ?y? Ojczyzno mi?a!

Na nas dzi? wielkie spogl?daj? duchy
Chrobrych, JagieHów, Ko?ciuszków, Sobieskich

budz?c nam w sercach ?ar ?wi?tej otuchy
i b?ogos?awi?c z krain swych niebieskich

w sprawie, co musi zwyci??y? przed ?wiatem

jak Cherub Pa?ski z S?du majestatem ...

Na niebie ?uny pa?aj? czerwone,

z pól g?uchy t?tent chrz?st or??a leci

i dzia?a j?cz? gro?ne, rozw?cieczone

i jak lwy walcz? zbrojne polskie dzieci.

Kiedy?huragan uderzy na bory
straszn? pot?g? p?dz?cych ?ywio?ów.
wali si? puszcza, jakby j? topory

tysi?czne ci??y zniszczenia anio?ów ...

Na polu bitwy ?niwo okropniejsze:
?mier? zbiera plony bezcenne z ?y? ludzkich,
bo cz?sto pada to, co najpi?kniejsze ...

Gdzie ?mier? najkrwawsza, tam "Dziadek" Pi?sudski

p?dzi w?ród py?u wojennej kurzawy,
wo?aj?c: Ch?opcy, nie dajcie Warszawy,
na wielkich przodków zaklinam was truny!...
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Róg grzmi - ?miertelne w dal lec? ca?uny,
j?k konaj?cych, zapach krwi, szcz?k broni

gro?nym nokturnem nad polami dzwoni ...

W sta? M? ?, co Czynów Swych bosk? pot?g?
Rozpali? S?o?ce nad dni nowych ksi?g? ...

Po?ród sierpniowej naj krwawszej zamieci

szcz??liwa? Polsko! szcz??liwe Twe dzieci!

bo u stóp Twoich pad? wróg pokonany,
który niós? Tobie ?miertelne kajdany!
Hejna? zwyci?stwa dzi? ku Niemu wzlata

i chwa?? Polski bije na kraj ?wiata

i g?osz?c dzielno?? polskiego or??a,
wo?a, ?e prawda mrok fa?szu zwyci??a ...

Ju? hen daleko majacz? za nami

wioski okryte ?mierci ca?unami-

bo k?dy przesz?y krwawe wroga si?y,
có? pozosta?o? zgliszcza, krew , mogi?y ...

W gruzach ?pi? miasta, ?wi?tynie i sio?a,

grunt spustoszony. niem? skarg? wo?a

w niebo o ros?, o p?ugi i ziarno ...

Kr?g s?o?ca spada? na pól przestrze? czarn?,

ja?niej?c coraz pos?pniej i krwawiej ;-

w otch?aniach nieba j?cza? klucz ?órawi

cisza siada?a na kurhanach dawnych,
kryj?cych prochy bohaterów s?awnych ...

M. Nadelli.

NA CZE?? WKROCZENIA

LEGJONÓW POLSKICH DO WARSZAWY.

Czemu rado?nie dr?y dzi? Warszawa

W strojne spowita szaty,
Chocia? doko?a wre bitwa krwawa,

Wrogie grzmi? wokó? armaty?

To do Stolicy dzisiaj przybywa
Legjon Polaków zwyci?ski!
Polak si? bije

- wróg wi?c przegrywa,

Straszliwe poniós?szy kl?ski!

Id? Polaków liczne szwadrony,
Dziewcz?ta splataj? wie?ce:

Wszak?e to Polskie id? Legjony
N asi-? to dzielni mlodzie?cel
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Dzielni, wytrwali i pe?ni wiary
W ja?niejsz? przysz?o?? Polaków.

Któ? nie zaci?gn?? si? pod sztandary,

By honor zbawi? rodaków?

Któ? nie po?wi?ci? ?ycia dla kraju,

Gdy wrogi nam ur?gali?
Któ? nie otworzy? podwoji raju,

Bij?c tak dzielnie Moskali?

Lecz czyja woja to nieugi?ta

Stworzy?a czyn ten nadludzki?

Kto pierwszy zerwa? niewoli p?ta?
BRYGADJER JÓZEF PI?SUDSKI!

W g??bi dzielnego knowa? On ducha

Czyn dla Ojczyzny zuchwa?y
I dzi?, gdy rzeknie, Polak go s?ucha,

Id?c do szturmu na wa?y.

On to Polaków si?? zjednoczy?,
Ró?any widz?c wschód s?o?ca

I do? On prosto, wytrwale kroczy?,
I jeszcze d??y bez ko?ca.

Dzi? si? Polacy rzuc? na wroga
Z swym ci??kim w d?oni or??em.

Przysz?o?? Ojczyzny jest w r?ku Boga
Z Jego pomoc? zwyci??ym!

I chocia? naszych poleg?o wielu,
Chocia? to smutne rozstanie,
Lecz id?cie, id?cie, d??cie do celu!

A Polska woln? zostanie!

W. Klecsko-Piekarski,

MODLITWA ZO?NIERZA LEG]ONISTY.1

Po stuletniej niewoli - zbudzi? si? rycerz ?pi?cy,
co patrza? d?ugo na swój lud cierpi?cy
pod jarzmem - troistego wroga.
Ten rycerz, co miecz zwyci?ski kowa? w lochach cytadeli.

l
(5 p. p. Legj. Polsk, 1 komp. w okopach pod LWQweIIl roku 1918).
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Na widok którego, carscy siepacze dr?eli ...

Zbudzi? si? ...
- I w pi?kn? noc sierpniow?,

z garstk? swych m?odych ?o?nierzy,
has?o walki - za Wolno?? - Równo?? i Niepodleg?o?? szerzy!!

I poszed? ?o?nierz polski, - na krwawy bój
na niedol? - na trud i znój.
Poszed? pod: Kielce, Laski, Krzywop?oty ,

widz?c "Wolno?ci s?o?ca" - promie? z?oty.

A potem w Karpaty ... na Wo?ynia pola ...

bo gna?a go wci?? ?o?nierska dola.
.

I torowa? sw? drog? ostrzem bagnetu - bo wierzy?,
?e si? z wrogiem ?miertelnym, swej Ojczyzny zmierzy?.

I ?e; Zmartwychwstania nadesz?a chwila upragniona!
Przez wiek ca?y ?piewana - wy?niona.
?e skradzion? matk?-ziemi?, odbierzem dzi? lub nigdy!

O, Matko nasza! - - My?my lata ca?e szli osamotnieni ...

I g?odni i ch?odni, a wróg na nas dope?nia?
kresu swoich zbrodni.

Kazali przysi?ga? na wierno?? - obcym mocarzom ...

s?dz?c, ?e ulegniem ha?bi?cym rozkazom.

A potem wi?zie? - otwar?y si? wrota,

bo nasz? win? by?a, ?o?nierska cnota.

Nienawi?? do ciemi??cy i wroga.

Wi?c z modlitw? na ustach do Boga,.
poszli?my ... p?dzeni do Szczypiórna,

- Benjaminowa.
A potem do Marmarosz-Sziget'u,
gotuj?c tam bro? swoj? do odwetu!!

I przyszed? z Twojej ?aski, o Niebios Królowo!!

Czas dla nas upragniony.
I pad?y naszych wrogów i ber?a i trony!!
A Orze? Bia?y - skrzyd?a swe rozwin??,

i Polska ?yje!! - A wróg jej zgin??.

O ?wi?ta Matko - Zbawiciela!!

Lud Polski - do stóp Twych ?ciele si? w pokorze ...

Niechaj nas nadal Twa ?aska wspomo?e!
.

Daj, by w wolnej Polsce - panowa? ?ad, ??o??, braterstwo.

By znik?y k?ótnie i spory, samo?ubstwo I but?. .

W szak za ojców winy
- stuletnia pokuta

- mech b?dzie

przyk?adem.

My i?? pragniemy, przez Ci? Matko wskazanym ?ladem.
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Bo t?dy tylko, droga do zbawienia wiedzie.

Pozwól, by ?o?nierz polski, id?cy na przedzie,

przyk?adem ?wieci?, jako gwiazda promienista.
Oto Ci? b?aga w pokorze

- ?o?nierz polski - legjonista.

Aleksander Borucki.

LEGJONY.

Wymarsz Legjonu.

• • • • . • ?ci?gni?to ju? warty.
Tr?bacze sygna? g?o?no odtr?bili
I hufce, jakby wyros?e z pod ziemi,

Zwar?y si? razem i stan??y murem.

Z pocz?tku g?osy jakgdyby dr??cemi,
A potem ra?nym, jak dzwon grzmi?cym chórem

Pie?? si? unios?a z tych piersi tysi?ca
Taka pot??na majestatem si?y,
I taka ?arem p?omiennym pal?ca,
I takie gromy z niej ogniste ·bi?y-
?e? czu? wyra?nie, jak pod twemi stopy
Ziemia dr?y z l?ku i niebo si? wali

N a g?owy nasze i niebieskie stropy

P?kaj? z hukiem - i niebo si? pali ...

A w tych p?omieniach i w tych b?yskawicach
Sam Bóg, przyzwany pie?ni?, jak zakl?ciem,
Jawi si? w ?wiatów wirach i mg?awicach,
W chórach anio?ów i Boskiem Dzieci?ciem,
By b?ogos?awi? tym, co w Jego imi?
Id? w bój ?wi?ty za ojców swych wiar?;
W kurzu krwi bratniej i po?arów dymie
Wolno?ci swojej wieczn? ?ciga? mar?,
I nie da? ziemi, nie da? pogrze?? mowy,
Ni duszy skala?, ani sprzeda? wrogu;
W twierdze zamieni? ka?dy próg domowy
A stra? i piecz? nad niem odda? Bogu!

Gdy pie?? ucich?a - wnet komenda krótka ..•

Mur jednolity ?amie si? w czworobok ...

Zatr?bi? tr?bki i zagra pobudka,
?o?nierze naprzód, oficerzy obok ...

"Baczno??! Modlitwa!" - i wlot czapki z g?owy,
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Ksi?dz przy o?tarzu rozpocz?? msz? ?wi?t? ...

Cisza ..• Szept modlitw, jak ogie? rotowy ...

Wzruszonem sercem, dusz? wniebowzi?t?
Ulatasz w niebo niby ptak skrzydlaty-
A równocze?nie korzysz si? i czo?em

Bijesz w proch ziemi i my?l? do chaty,
Do dzieci biegniesz... okr??asz j? ko?em,
Jako te czarne jaskó?ki przed burz?-
Bo ?re ci? troska o nich, gniazdo twoje!
Nie wiesz, co chwile ci najbli?sze wró??;
Gdzie ci? ponios? krwawe z wrogiem boje;
Czy wrócisz jeszcze pod cich? sw? strzech?,
I czy zastaniesz tak wszystko, jak by?o:
Bogu na chwa?? - sobie na pociech? .••

Czy dzi? ju? mo?e u?niesz pod mogi?? ..•

Precz my?li smutne! W gór?, w gór? czo?o!

Oto znów sygna?... Sko?czona ofiara ...

Baczno??! - Na rami? bro?! - Rozkazy wko?o

Lec? jak race ..• Porusza si? wiara ..•

Baczno??! - i nagle zastygn? jak ska?a!

I wro?li w ziemi? - z granitu kolumny!
Znów sygna? ostry

- pobudka zagra?a
Hejna? chrapliwy i gniewny i dumny ...

A Wódz przed nami ...
- "Rodacy! ?o?nierze!"

I r?k? dr??c? salutuje roty.-
"Z Bogiem my teraz zawarli przymierze!

Bóg b?dzie z nami! - A wi?c do roboty
Za wolno?? nasz? i za wolno?? wasz?!
Za wolno?? ludów, zakutych w niewoli!

Smier? i cierpienia niech was nie zastrasz?!

My z tego wzro?li, co gn?bi i boli!

Silni by? musim! Jak ojce i dziady
Walczyli niegdy? - i my walczy? chcemy!
?o?nierz do bitwy zrodzon - nie parady ...

Na bój, jak w taniec, ze ?piewem pójdziemy.
Prawda ?o?nierze? - A jak pa?? nam w polu
Pan Bóg przeznaczy? - ha! trudno! - uleg?o??
Oka?em Bogu... Z naszej krwi i holu,

J ak kwiat, wyro?nie. Polsce niepodleg?o??.
Nie ?al jest dla Niej odda? cho?by ?ycie!
Nie ?al! - ?o?nierze! Widzia?em upiora
J ak z grobów ojców wype?za?... S?yszycie?
Straszna, potworna, krwi? ciekn?ca zmora .

Rozpacz si? za ni? wlok?a czarnym cieniem .

Rany przy ranach - a na bliznach blizny .

Pe?z?a wprost na mnie z j?kiem i rz??eniem ...

Któ? on - ten upiór? - Zo?nierz bez ojczyzny!
To polski ?o?nierz, który borem, lasem

Wiek ju? tak idzie na bój, bez wytchnienia ...
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Nigdzie u siebie - w ojczy?nie! Przed czasem

Ginie bez echa, g?ucho, bez wspomnienia ...

W mogi?ach obcych i na cudzej ziemi ...

?o?nierzu! Ty masz odnale?? Ojczyzn?!
Id??e i szukaj! Znajdziesz mi?dzy swemi!

I ju? nie pójdziesz w dalek? obczyzn?
Nieszcz?sny , polski ?o?nierzu - tu?aczu -

Wyprasza? dla Niej pomocy i ?aski.

Do?? ju? skarg gorzkich, do?? pró?b i do?? p?aczu
Niech zmilkn? spory i zg?uchn? niesnaski!

Do broni, druhy! - do walki! - do czynu!
Naprzód! Do Polski! - Tam -

przez polskie sio?a!

Zwyci??ym! Wrócim we wie?cach z wawrzynu

Do wolnej Polski! - Bracia! Polska wo?a!

Niech ?yje Polska!"-
- "Niech ?yje! Niech ?yje!"

Z tysi?ca piersi okrzyk leci grzmotem,

J ak grom, gdy w turnie uderza i bije
Z hukiem ogromnym, szcz?kiem i ?omotem ...

B?bny warkn??y ... Dm? tr?bki ... Rozkazy
Lec? nad pu?kiem niby b?yskawice.
We mgle porannej, jak w os?onie z gazy

Migaj? konie, l?ni? u?a?skie szpice!
Rwie si? i kruszy ludzki mur ruchomy,
A wst?g? wyd?u?a, podobn? do w??a.

Jakby wyl?g?e z puszcz bajeczne gnomy,
T?um to' si? skupia, to znowu si? zw??a
I wpierw, jak macki wysuwa swe stra?e ...

A? wreszcie, gn?c si? spr??yst? obr?cz?,
Wype?zn?? ca?y z mg?y na jasn? pla??
I lun?? w oczy promienist? t?cz? ...

Czerwone polskich u?anów rabaty
P?on? jak maki na rozkwit?ej ??ce,
Sami te? kra?ni 1 pi?kni, jak kwiaty.
Ruchy ich gibkie, spojrzenia pal?ce ...

Jak fala rw?ca, wyz?ocona w blaski

Lub jak te k?osy na pszenicznym ?anie

Chwiej? si?, p?yn?, dr?? u?a?skie kaski ...

Sto barw si? mieni na ka?dym u?anie.

Ponad ich g?owy - w górze - druga fala

P?ynie i sypie, jak ziarnem, iskrami;
P?omieni tysi?c nieci i rozpala
N ad lanc u?a?skich skrz?cemi ostrzami ...

W morzu tych iskier, jak w z?ocistym pyle,
Szepc?c u?anom tajemnicze ?piewki,
Jak roje ptactwa, lub barwne motyle,
Furcz? i graj? lanc ich chor?giewki ...

Parskaj? konie i dudni? popr?gi-
A ka?dy u?an jak w konia wro?ni?ty,
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Spi?? go i ?cisn?? jak w mocne obc?gi;
I tylko czasem ostrog? dra?ni?ty,
Rzuci si?, porwie krewki ko? u?a?ski,
Nozdrza rozedmie i zakipi pian?
I zahyhocze, jakby w ?miech szata?ski,
R?eniem dono?nem i grzyw? rozwian?
Potrz??nie gro?nie przed u?ana oczy ...

Lecz wnet go r?ka u?a?ska uciszy
I w karby bierze... Znów cicho si? toczy,
Cho? piersi? jeszcze g?ucho, ci??ko dyszy ...

Równie i karnie, czwórkami, miarowo,
Jak w ta?cu lekko, podchybuj?c zwolna,
Ko? obok konia i g?owa wraz z g?ow?
Mknie zgrabnym k?usem - ta wiara swawolna.

Za ni?, jak rzeka rozlana szeroko:

Ziemista, szara, zczernia?a i m?tna,

Ogromem gro?na - bo jak si?ga oko

Bez ko?ca prawie -

ponura i sm?tna,
Grzebieniem tylko pian burych b?yszcz?cfl
Tak sz?a piechota za u?anów zjaw?,
Pian? bagnetów po wierzchu iskrz?ca,
G?st?, skupion?, nieprzerwan? ?aw?.

Miarowym rytmem, jak w ku?nicy m?oty
Tysi?c nóg w ziemi? uderza z rozmachem ...

Czy burza idzie i warcz? gdzie grzmoty?
Kurz si? podnosi i przewala z piachem ...

J ak ob?ok czarny, rozerwany w strz?py,
Leci nad grzmi?c? szarych wojów rzek? ...

Lecz ?o?nierz milczy, oboj?tny, t?py-
I nowe fale wci?? ciek? i ciek? ...

Wielkie, gwa?towne wód ludzkich wezbranie ...

Tak pójdzie naprzód ten strumie? rozlewny
I wpierw w swym biegu z?owieszczym nie stanie,

Pot??ny, gro?ny, niszcz?cy i gniewny-
Dopóki wszystkie przeszkody nie skruszy
I w py? nie zetrze - i dojdzie do celu ...

Taki to zakon tej ?o?nierskiej duszy
I taka ufno?? w swym Wodzu-M?cicielu!

I szumi fala! - Wódz patrzy mi?o?nie

I smutne oczy weselem si? ?miej?;

Marzy o bliskiej wolnych ludów wio?nie

I krzepi serce wiar? i nadziej? ...

Hej! ju? nie wróci czas nieszcz??? i kl?ski!

Za lata m?ki - przyjdzie czas pociechy ...

N a czele hufców On wejdzie zwyci?ski
Do Polski swojej i pod polskie strzechy ...

Ju? si? rumieni? wyzwole?cze ?wity ..•

Idzie ju?, idzie wolno?ci zaranie!
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Skowro?cze pie?ni bij? pod b??kit y

Polska, Ojczyzna-Matka, zmartwychwstanie!
A? si? zapomnia? w rado?ci ogromnej;
Pier? Mu si? dum? i rozkosz? wzdyma;
Prze?ytych cierpie? i smutków niepomny ,

Wodzi po hufcach skrz?cemi oczyma;

Radby do piersi przycisn?? te fale

Wojaków szarych, a trudem niez?omnych,
Polsk? na twardej zbudowa? im skale

Dla nich, ?o?nierzy polskich, dzi? bezdomnych ...

Hetmana swego my?li i zamiary
Wyczuwa wiara i z oczu mu czyta.

Najm?odsze ch?opi? - tak jak ?o?nierz stary
Na my?l o walce rumie?cem zakwita

I rwie si? do niej, jakby do kochanki ...

Przed Wodza bystrym, badaj?cym wzrokiem
- Strojny w bukiety, we wst?gi i wianki

Silnym, m?odzie?czym, brawurowym krokiem

Jak triumfator st?pa
- pier? wypr??a;' ?

I jak s?onecznik za promieniem s?o?ca

G?ow? sw? zwraca, musku?y wyt??a
W stron?, gdzie stoi ich hetman-óbro?ca .••

Sztandary przed nim chyl? swoje czo?a,
A oficerzy b?yskiem szabel ?wiec? ...

A tr?bka j?czy i do boju wo?a,
A rycerzyki, niby ptaki, lec? ...

I polecieli ciemn?, g?st? chmur?
Het, ku pó?nocy, na krwawe wyraje
Z szumem rozg?o?nym i z pie?ni wichur? ...

Ledwie im w piersiach tchu z po?piechu staje ...

I coraz ciszej, z coraz wi?kszej dali,-

Jakby w swe piersi ca?? Polsk? wzi??a
P?ynie t?skliwie po wi?lanej fali

Pie?? - p?omie? -

piorun:
"Jeszcze nie zgin??a!"

Wies?aw Czartunoski.

WIOSNA W OKOPACH.

Rozpu?ci?y w polach ?niegi srebrzyste,
Ciep?y wietrzyk sieje cicho z pod zorzy,
Wiosna ku nam idzie cudna, o Chryste!
Zmartwychwstania czar z niej p?ynie w ?wiat Bo?y,
Po b??kicie ci?gn? pary bocianie,
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Rosa z pere? ??k kobierce ju? ?zawi,
Wsz?dy s?ycha?: ?piew, po?wisty i granie .•.

Ziemia pachnie skib? w s?o?ca purpurze,
Oparami mgie? wilgotnych spowita,
A skowronek na skrzyde?kach zwis? w górze,
I wiosenk? s?odk? pie?ni? sw? wita.

Przy okopach stoi ?o?nierz na stra?y,
Zas?uchany w te cudowne rozgwary,
?ciska bagnet pokrwawiony i marzy,
Bo w nim równie? wiosna, m?odo?ci czary ...

Za. nim bracia w cichym siedz? okopie,
Otuleni wiosny ciep?? s?odycz?,
A los-tyran ju? na jutro grób kopie,
Ju? si? jutro ?o?nierzyki nie zlicz? ...

Wtem oficer do siedz?cych przypada,
Baczno??! wo?a u?mieehni?ty rado?nie,
Dziadek! - ?piewa? "Pierwsza Brygada"!
Nie mazgai? si? i nie czuli? ku wio?nie!

Lucjan Andre.

DUMA O NIEPODLEG?O?CI.l

Rok naszej kl?ski, .. Sze??dziesi?ty Trzeci",
Z chaosu zmaga?, z przedwio?nia stuleci,
W szed? na sk?on losu i stacza? jak bry??
Rozpacz narodu w g?uch? noc: bezsi??.

Tylko oczy spalone od ?ez,

Oczy ob??kane,

Widzia?y jeszcze walk? i ?mierteln? ran?,

Widzia?y kres,
Patrz?c poza czerwono znaczone

Ci??k? nahaj?satrapy
Granice m?ki polskiej: okrwawione

Sybirskie etapy.

Widzia?y, jak si? s?ania m?stwa cie? sierocy,
J ak przemoc niezwalczona. mro?ny wichr pó?nocy,
Hula, wiruje w?ciek?a wkr?g przeznacze? osi

I ?lady krwi na ?niegu ?nie?yc? zanosi.

Gdzie? na poddaszu n?dzy ludzkiego ?ywota.
W podziemiach m?ki - p?on?? Wajdelota,
Konrada wnuk,

S?uga upiorów i s?ug,
Wleczony mesjanicznych wyzwole? arkanem,

Walcz?cy w sobie z polskim niewiary szatanem.

l Dnia 6 sierpnia 1925, r. w jedenast? rocznic? wyruszenia Pierwsze; Kadrowej.
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Matka spowita ?a?ob?

Uczy?a jeszcze syna, aby zmóg?
Przemoc Moskala,

Ale dr?a?a w sekrecie przed nim i przed sob?,

By syn nie zmóg? swej w?asnej s?abo?ci,

By nie "oszala? ...

"

Wi?c szala? wróg.

A ponad losu zwierciad?em zwodniczem,

Ponad mistycznym zniczem,

Chylili si? m?odzie?cy bezsilni marzeniem,

Wichrem ponocnym gnani, d?awieni wzruszeniem.

Nic, zda si?, nie zosta?o z bohaterów glorji
Oprócz dat krwi? wpisanych na karty historji,
Prócz upiorów niestrasznych, grobów coraz cichszych,
Ludzi coraz "trze?wiejszych", coraz mniejszych, lichszych
Prócz ?wi?tych nieszkodliwych wspomnie?, mów,

zachwytów,
Prócz relikwij, koturnów. masek, rekwizytów,
Krwawych ran

Których nic ju? rozkrwawi? nie zdo?a,
W chocholi wplecionych tan

Orze?ków i ?ebraczych westchnie? z pod ko?cio?a.

Oprócz nie?miertelno?ci banalnych pomników,
Prócz kwiatków zasuszonych:
W ramki oprawionych
Nie?miertelników.

Wi?c jak?e ?- zawo?a chór-

Czy?by zbrak?o w ojczy?nie, jak w ?okciowym kramie,
Sumienia które nie ?pi, Woli która ?amie

Przemocy mur?

Czy?by zabrak?o ziaren polskiego ró?a?ca:

N owych powsta? i nowych kul w piersi powsta?ca?

O nie! Znalaz? si? cz?owiek co w ?yciu starganem

Kiedy ?wiat Polsk? uczyni? ?achmanem,
Rwa? si? za ca?y naród, bezwolny w agonji,
Krzykiem jak b?yskawica w noc i ?mier?: "Do broni!"

I w ?eb czczym kunktatorskim strachliwym obradom

?omota? robociarsk? pi??ci?: barykad?.

W jego snach ?y?a Polska, co nad ziemi? mroczn?

Niebiosa pe?ne duchów s?onecznych stworzy?a,
A w czynach - Ta, przez któr? ciemna ziemi bry?a
Roz?wietli si? - narody nowy byt rozpoczn?.

Ta, co je?li dzi? stoi jak mur niezachwiany,
To cudem bohaterstwa, cudem krwi przelanej.
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By?o, ?e j? na ?o?e rzucono Prokrusta,
Knebel zbrodni i zdrady wbijaj?c jej w usta.

Byli - którzy ojczyzn? wyszachrowa? chcieli.

Ale Polska po mieczu, nie za? po k?dzieli
Z praojców si? wywodzi krwi i dostoje?stwa,
Polska, na któr? dzisiaj miota si? przekle?stwa
Z wysoko?ci ambony czy pa?skiej grandezzy,
I kamienie pod nogi, albo kule w plecy.

Lecz Jej wielko??, Jej imi? wyrasta naprzekór
Komedji ludzkiej sytych ko?tu?skich synekur,
I wo?a gwiazd milczeniem i n?dz? mot?ochu,
S?owem we krwi nabrzmia?em, zczernia?em od prochu.
Wo?a... S?yszycie bitw? o cud woli ludzkiej?
Czujecie, jak si? ?wi?ci to s?owo: "Pi?sudski"?

Czy widzicie, jak ro?nie nieznana ?wiatu pot?ga,
Która jest w?adz? sam?, po ber?o w?adzy nie si?ga?
J ak p?omie? rozniecony w kieleckiej ongi potrzebie,
Pot??niej?c? wci?? ?un? po ziemi chodzi i niebie?

Jaka si? bitwa dzi? toczy, jaka si? droga pro?ci,
Widzicie? Z poza chmur b?yska sztandar walcz?cej

ludzko?ci
...

?wiat?o jest ju? widoczne.

?wiat?o nam oczy otwiera.

Walki o Niepodleg?o??
Ludzko?ci nadchodzi era.

Ju? otaczaj? nas ko?em,

Uj?wszy si? za r?ce,

Nieznani - id?cy spo?em
Ku wielkiej dziejów jutrzence.

Id? na podbój natury,
N a podbój ziemi i nieba,

Anio?y zbuntowane

Przeciw zjadaczom chleba.

Id?. A ?rodkiem ich drogi
W zwyci?stwa apoteozie
Jedzie powstaniec-bohater
Na triumfalnym wozie.

Dzwoni? czasu podkowy
O bruk, o kamie? grobowy,
O gwiazdy dalekie i s?o?ca.

I krew z piersi rozdartej
Na ciemne dziejów karty
Pada promieniej?ca.
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S?o?ca, gwiazdy szarzej? ...

Ju? odwieczn? kolej?
Wszystko zda si? zamar?o, zaskrzep?o ..•

- Czem jest ?ycie cz?owieka?

(Szat? snu przyobleka
Mi?o??, szcz??cie i ?wiata przebieg?o??)
- Gdzie? ostoja cz?owieka?!

- Krwi? serdeczn?, krwi? ciep??,
Która z rany wycieka,
Pisze si?: "NIEPODLEG?O??!"

Janina Olszewska.

?WI?TO KADRÓWKI.

?wi?to Kadrówki, Komendancie!

Lec? ku Tobie Twe orl?ta
I dumne, jasne, wznosz? g?owy.
Lec?, patrz, Twoje to piskl?ta.

Ty? je wzi?? dzie?mi. - Dzieci takie

Drobiazg, ot taki, taki ma?y.
W serca im wiar? wla?e? mocn?

?e znów o?yje orze? bia?y.

?e kiedy or?? chwyc? w d?onie

?adna ich si?a, nic nie zmo?e,
A my wierzylim, ?e anio?y
?e hufce s? to, hufce Bo?e.

A Ty? te dzieci wiód? w zwyci?stwa,
Wyro?li m??e z nich ze stali.

Dzisiaj -

w tych sercach jak znicz ?wi?ty
Wielka si? mi?o?? dla Ci? pali.

Dla nich "Komendant" - wielkie s?owo

Które noc czarn? blaskiem poi,
Które naj ci??sze, krwawe rany,
Niczem cudowny balsam goi.

Komendant, - to Czyn, Moc i Si?a

To szcz?k, polskiego szcz?k or??a,
Komendant, - to pot?ga taka,
?e samym d?wi?kiem ju? zwyci??a.

Warszawa, w sierpniu 1925 r.
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Janina Olszewska.

MARSZ SZLAKIEM KADRÓWKI.

"Marsz szlakiem Kadrówki" ...

S?ów prostych tak ma?o!

A dusza cud roi,
A serce zadr?a?o.

Tym szlakiem Komendant

Wiód? orl?t swych roje,
W hart dusze ich oku?,
W zwyci?skie wiód? boje.

Na szlaku tym Polski

Wolno?? si? rodzi?a;
Niewoli tu wra?ej
Zosta?a mogi?a.

"Marsz szlakiem Kadrówki" ...

S?ów prostych niewiele ...

Na szlaku tym jeste?
Jak gdyby w ko?ciele.

J ak gdyby w ko?ciele

Dzi? t?um tu bez miary,
I pie?ni tu dzwoni?,
I szumi? sztandary-

I dusza si? wznosi

W modlitwie naj szczerszej :

"Niech ?yje nam d?ugo
Wódz Kadrówki Pierwszej".

18
Pie?? O Józefie Pllsudskim
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Wies?aw Czarnowski.

?WIT.

?wit idzie, idzie promienny ?wit,
Otacza barwn? t?cz? ludzki byt,
Obr?cz? tkan? z z?ota i purpury,

N adziei idzie ?wit, rozp?dza chmury ...

?zy, bóle i cierpienia odchodz? w dal,

D?ugim szeregiem idzie ludzki ?al

I rozpacz ludzka, wszystko si? gdzie? t?oczy,

Pogr??a w nico?? ?sychaj? oczy

Z ?ka? co szarpa?y dusze,

Nios? go srebrne orle pióropusze ...

?wit idzie, jaki? jasny, z?oty,
Jakby utkany z s?o?ca i t?sknoty.

Z chmur si? wy?ania i p?ynie po roli

Promienne ?ycie nios?c ludzkiej doli.

?wit idzie, nowe si? budzi zaranie

Purpur? b?yszczy, obleka w kochanie.

Ca?y si? wst?g? uczucia otacza,
I jak majestat w progi Wilna wkracza.

Zmilkn?? powinny swary i niesnaski

Bo ?wit promienny niesie nowe blaski ...

Idzie ?wit s?o?cem malowany,
Rzuca promienne ?wiat?a na sukmany,
Mówi o lepszych czasach o lepszem pragnieniu
Ogrzewa ludzkie serca, wida? go w spojrzeniu.

W nadziei co piersi rozsadza

Idzie ?wit, ten ?wit przejasny co... odm?adza

Styrane w walce ludzkie twarze

Idzie ?wit, co wierzy? i ?y? ka?e.

Dzwony nim bij? roze?kanym d?wi?kiem
Te dzwony, co przedtem bi?y

- tylko j?kiem
Niesie go rosa z naszych pól
Viktoria! pierzcha krwawy ból. -
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I?zie prz?jasne drugie zmartwychwstanie
NIech kazde serce, polskie to zaranie
Wita mi?o?ci? co ?wiat rozaniela
Z Wilna na Polsk? p?ynie - ton wesela.

Rado?? oznajmia Polsce Chrystus Pan
Ludzie - do pracy od Wis?y po San
Pola od?ogiem zwarte, p?ugiem zry?
Zbo?a dorodne sia?, zgod? ?y?.

Zlllienia? co stare albo mylne
Odda? w Marsza?ka r?ce silne

Nowych posuni?? wielki plan,
Ca?y Mu odda? polski ?an.

Niech rz?dzi to wielkie serce

Niech rz?dzi z wiar? nie w rozterce,
Z wiar? wiernego nam w?odarza
Co z gruzów nowe gmachy stwarza

Nowy dla Polski chce da? byt
Bo to nasz Ojciec, to nasz ?wit. -

Tadeusz ?opalewski.

PI?SUDSKI.·

I.

Codzie? patrzy? w jej oczy zamarz?e w orbitach,
W twarz zgaszon? jak niebo po s?o?ca zachodzie,
W ka?dym domu jej upiór krzy?owy go wita? -

Wi?c rzuca? wszystkie domy i dalej odchodzi?.

Zostawi? j? w?ród niemej rodaków gromady
W dzikiej zaszy? si? tajdze, w lodowe milczenie,
Lecz i tam go ubieg?y czerwone jej ?lady,
J ak przewodnie dla oczu w?drowca kamienie.

II.

Gdy nie mo?na ju? uciec od tajnych przeznacze?
Niech si? kroki z powrotem pot?uk? po grudzie,
Niechaj znowu si? uszy nape?ni? jej p?aczem
I sennym st?kiem braci, marz?cych o cudzie.

Ju? z r?kawów zwini?tych zagra?y musku?y,
Ju? si? z jego r?kami twarde r?ce sprz?g?y:
Te stosy pod pod?og? ukrytej bibu?y -

To pierwsze na fundament Niepodleg?ej ceg?y.

18*
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III.

Lecz nim wrota kijowskie zatnie jego klinga
I bu?awa Marsza?ka glorj? b?y?nie ?wiatu -

Trzeba na mapie Polski luf? brauninga
W ypisa? do Moskala nowe ultimatum.

Zanim po Belwederze przyjdzie Sulejówek,
Spacery po ogrodzie, rozmowy o pszczo?ach,
Trzeba us?a? tej Pani bar?óg z maciejówek
Rozmi?k?ych w krwi i w pocie na ?o?nierskich czo?ach.

IV.

Pó?niej niech si? ju? dzieje jak wsz?dzie, jak wsz?dzie:
Niech dzwoni? w ku?niach m?oty, i kosy we zho?u,

Niech si? ?wi?ci w weselnym Wolno?ci obrz?dzie,
To wszystko, w co t?sknot? i ?ycie swe w?o?y?.
Pod?wign?? na fundament królewskie kolumny,
Podeprze? je plecami, i zwi?za? pod stropem,
Pozdrowi? bohaterów, zakopa? ju? trumny
I hymnem narodowym zagrzmie? w Europ?.

V.

A czemu to jej oczy zbiela?y w orbitach,
Czemu twarz si? wykrzywia rubasznie jak maska?

Spojrza? w niebo poblad?y, o rad? gwiazd pyta,
Chodzi po cichym dworku w ksi??yca poblaskach.
Przez okno wiatr majowy, dzwoni?c w okiennicy
Przynosi mu zdaleka bezs?owne raporty:

Rozhula?y si? chamy w szalonej stolicy.
Rozpe?z?y si? po kraju szuhrawe kohorty.

VI.

Gdy pod okna ministrów, ubrane w girlandy,
Gdzie si? w ogniu kinkietów Bia?y Orze? pali?
Podesz?y ciemn? chmur? bezrobotne bandy -

To oni: "Kochajmy si? ... Ojczyzna" - wo?ali.

Za Polsk? si? ukryli jak za barykad?,
Przed Sejmem i Senatem rozstawili czaty,
A t?um wali? po bruku z?owrog? gromad?,
Pan Prezydent na mo?cie ust.awia? armaty.

VII.

Wtedy spojrza? w jej oczy ju? prawie ugas?e,
Podniós? r?k?. Zatrzyma?. Na sercu co? wa?y? ...

I nagle gro?nym chwytem zdar? spro?n? z niej mask? -

Krew trysn??a na d?onie z naj dro?szej mu twarzy ...
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VIII.

W belwederskim ogrodzie wiatr wonny szele?ci
Mg?a opada jak welon z ?wi?tego oblicza,
Z tych oczu ju? wyzbytych i ?ez i bole?ci,
Któremi go urzek?a Pani tajemnicza.
Wi?c w ku?niach dzwoni? m?oty, p?ug zagonyorze,
W prz?dzalniach prz?d? p?ótno b?yskawiczne krosna
Pan Marsza?ek swe okna na Polsk? otworzy?,
U?miecha si? do dzieci i mówi: "Ju? wiosna" ...

Wilno 21. III. 1928 r.

Regina Zienkiewiczowa (Domoslawa).

ODPOWIED? •

.. .i niejednokrotnie przychodz? na mnie
czarne godziny, ?e ja jako Wódz Na

czelny by?em Szafarzem krwi Waszych
najbli?szych i jestem sprawc? Waszego
sieroctwa.!

... Niech smutek nie zaciemnia Twojego oblicza,
?e polegli nie wróc? do praojców znicza

- wszak zgin?li w?ród boju o naj?wi?tsz? Spraw?.

Pami?taj, ?e zczemia?a oznaka strzelecka,

jest naj dro?sz? po Ojcu spu?cizn? dla dziecka,
i relikwj? - munduru Jego strz?py krwawe ...

"szafowa?e? krwi? nasz?, co po to p?yn??a,
aby stwierdzi?, ?e Polska nigdy nie zgin??a

aby dowie?? - ?e chmury nie zaciemni? s?o?ca.

Nie mów, ?e ci??ka dola krwi bratniej Szafarza.

Codzie? wino si? we Mszy w krew ?wi?t? przetwarza.
Sen ma w grobie spokojny Ojczyzny obro?ca.

Rwa?e? z hufem walecznych niewoli kajdany,
teraz spocznij na chwil?, Wodzu ukochany,

... mo?e przyjd? dla Polski znów ci??kie godziny ...

Dzi? - Bia?y Orze? Piastów l?ni na amaranci?.
?yj i czuwaj nad Polsk? lat. s?o, .Kom.enda:r;tCle, .

Wierz?c w hart TWOJeJ wiernej, WOjskowej rodziny!

17 marca 1929 r.

1
Józef Pi?sudski d. 4. II. 1925 r. do ? Rodziny Wojskowej «.
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W?adys?aw Moykowski.

MARSZA?KOWI PI?SUDSKIEMU.

Rozbudziwszy przepot??n? swoj? my?l, rzuci?e? orl?t gromad?
za sob? w s?o?ce... Orl?ta rade

wydobycia
z puchu bezw?adu - skrzyd?a do ?ycia
wznios?y i za Tw? my?l? polecia?y w s?o?ce patrze?.
??dne bycia
w b??kit orl?ta!
Piskl?ta,
wzros?e w za?wiatach mytów ?wietlanej przesz?o?ci ...

I porwane my?l? Twoj? za chmury wzlecia?y, w b??kity ...

Niepo?yty
Twój duch da? im ogl?da? kusz?ce b??kity
i w rozs?onecznieniu blasków m??nie? skrzyd?om skarla?ym w bezczy-

nie ...

A obaczywszy b??kit jasny i s?o?ce, j??y ?y? orl?ta!
Do wyzwolinowej Twojej my?l" i szepta? husarskie mod?y!
Do Twej ?wietlanej jasno?ci korzy? si? w prochy!
I kl?? Ci zatracenie wa?ni plemiennych
i, brzemiennych
w ból i rozterki, z?ych my?li!
I zaklinanie, by Twoja my?l wierzy?a m?odym
Twoim orl?tom -

zahartowanym w Twoim locie!...

Gdybym apoteozowa? Twoj? mo?n? my?l stalow? -

-

wy bra?bym wirch, szarpany losem,
wal?cym burz? nad Tw? granitow? g?ow?!
A dusz? Tw? - zas?an? cudnym wrzosem

dolin? sm?tku s?onecznego.

I masz wiecznego
ducha w swych orl?tach!
Ducha ?nie?nych dróg ku s?o?cu!
I samopoczucie Twych Wyzwolin .

I wy?szo?? gór od szarych dolin .

I jasno??! Jasno?? nad Tw? g?ow?.
I to, co mow?

rzec nie mo?na.

Bo w Tobie widzim ?wietln? wieczno??!. ..

29. IV. 1929 r.



279

Lucjan Andre

?RÓDS?OWIE.

Ku Tobie, która dot?d bezimiennie
I niewidzialnie panujesz nad ciemn?
Dusz? cz?owieka, - i w t?sknot gehennie
Od lat dzieci?cych ci?gle jeste? ze mn?,

-

Ku Tobie, której oddaj? jak w lennie .

?ycie, gonitw? d?ug? i daremn?
Wichrom pokrewne i b?yskawic ?ciegom:
Ku Tobie id?, Polsko Pi?sudskiego! .

Dr??, rozp?omieniaj wn?trza naszych sumie?!

P?y? z nami nurtem wszechludzkiej t?sknoty
Poprzez manowce ??dz i niezrozumie?, -

P?y? jako arka z "Pie?ni Wajdeloty",
J ak krwi ofiarnej purpurowy strumie?

Wpleciony w zdarze? bieg i gwiazd obroty,
J ak ?ód? ?eglarska, gdzie r?k? oddan?
N a bia?ym ?aglu "Ludzko??" wypisano.

I ?yj w nas buntem, i b?d? jak litera

Prawa, którego nasi wielcy strzegli,
Co si? w pochodzie wieków rozpo?ciera
Od fal Ba?tyku do tatrza?skich egli,
I wci?? utwierdza si? i g??biej w?era

Przez tych, co byli i S2l nie podlegli, -

Tych, co wo?aj? dzi?, walcz?c ze ?wiatem:

"A jednak cz?owiek cz?owiekowi bratem!"

Lucjan Andre

IMPONDERABILIA.

"Ca?e ?ycie wa?czy?em o to, co zowi?

imponderabilia, jak honor, m?stwo, cnota

i wogóle si?y wewn?trzne cz?owieka, a nie

o korzy?ci w?asne, czy swego otoczenia".

Pi?sudski.

Ju? wiosna ich przeczuciem ziszczenia omus?a ..•

Lecz opad?a na serca, jak palec na ?sta, ..

Niedola - i w spl?tanem wydarzen prz?dziwie,

J ak muchy w paj?czynie bzykali l?kliwie.
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Niejeden z nich w?ród zgrai spotka? niegdy? brata,

Niejednemu si? ?ni?a wielka Dusza ?wiata,
Lecz zbyt go wida? n?dza prze?ar?a i m?ka,
I któ? wie: cienia swego, czy siebie si? l?ka??

Ziemia mkn??a jak radjo, jak kosmiczny pocisk,
Jak ekspress: "Z?ote Runo via Kwiat Paproci",
W ?unach miast, w gwiazd iskrzywie, w pijanych zachwytach,
Kiedy nikt ju? nie pyta, co z dali wykwita:
Zielony czy czerwony semafor ksi??yca?
Nastawiona na zgub? zdradziecka zwrotnica?

Tak przysz?a pó?noc zdarze?. I na wielkie ?owy
Wyruszy? o?mionogi paj?k witosowy.
Ziemi? oprz?d? doko?a, opasa?, omota?,

Paj?czyn? przekupstwa i gor?czki z?ota ?

Oka z?odziejskiej sieci zaciska? jak fata,
I ukrzy?owa? Naród w jej wi?ziennych kratach.

I zawy?a z rado?ci jarmarczna ha?astra:

"Da? tu funty, dolary, - kupim wsie i miasta!

W cwa?! We wszystkich j?zykach! We wszystkich kolorach!"

Pstro. Migaj? czerwo?ce. Wie?a Babel. Zmora.

Transparenty, Fermenty. Bengalskie gejzery.
W rytmie shimmy wchodzimy pod znak nowej ery.

Honor, cnota za z?oty. Pi?? za grosz. Na stragan!
Odwaga? - Kpiny, blaga, humbug i ba?agan.
N a czerwono, na ?ó?to, zielono, b??kitno
Na szachownicy ulic pstre afisze kwitn?.
Rozdrapi? kolorami. Ju? id? - afisze ...

Hej! W trans transatlantyki! W trans b?azny-derwisze!
W trans!

N araz w pstrokatym ob??dzie,
W zap?dzie,
W szale -

Wichr!

?ci??, zje?y? rozp?tane fale!

Zgubi? si? ..•

Znik? ...

I przeogromnym gromem, upiornym piorunem,
Pi??ci? Jowisza trzasn?? krwawo w serca struny,
A? zapar?o oddechy, a? zblak?y sztandary ...

Baczno?? obywatele! G?os ma Cz?owiek Szary

I przemówi? ...
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Pod?wign?? swe tragiczne veto.

"Polska" - s?owo armatni? podparte lawet? -

Wyrwa? z serca, i w t?umy na ulic? cisn??,
I tak? czarn? groz? nad miastem zawisn??,
?e kto? w oczy mu zajrza?, kto? trwo?ny, nieufny,
Prawdy chcia? - i miast oczu ujrza? otwór lufy.

A Polska sz?a ulic?. Sz?a jak nawa?nica.
Polska z tego, co boli, Polska robotnicza,
Polska -

szary ?o?nierzyk w strzeleckim mundurze,
Polska - harcerz, co prawdzie zaprzysi?ga? s?u?b?.
Sz?a ulic?, sz?a murem, sz?a sza?em, rozpacz?,

Mi?o?ci? (niech si? ?miej?l), ?mierci? (niech zap?acz?!),
Sz?a miedzami, co ?ywych od umar?ych dziel?,
I ?a?cuchem sprz?ga?a Naród: - tyraljer?.

Kto? pot??ny, kto? wielki, wielki za miljony,
Po przez ma?o?? i marno?? w Ducha zapatrzony,

Uczyni? dziw nad dziwy: naturze zaprzeczy?,
Skr?ci? ?eb hydrze zdarze?, odwróci? bieg rzeczy,

Tchn?? nadludzk? moc w serce szaremu hoplicie,
I zniszczy? by?o stworzy?, ?mier? rodzi?a ?ycie.
Czy walczy? kto? - Nie! Modli? si? moc? walecznych.
Gwiazdy zesz?y w ulice i szlak Drogi Mlecznej ...

Ga??zki na ni? ?ci?te kulami pada?y.
Pada?y z okien domów skrytobójcze strza?y,
Pada? trup, trup rzucony, jak kwiat u stóp Boga.
Tak s?a?a si? Zwyci?zcy ta tragiczna droga,
Krwi? znaczona, wydarta upiorom i cieniom,

Umajona ga??zek wio?nianych zieleni?.

O, powsta?cie i ?wiadczcie bracia z jednych sadyb,
Polegli po obydwu stronach barykady:
?e z rozkazu Marsza?ka stoicie na stra?y

Naj?wi?tszych praw Cz?owieka - u pracy o?tarzy!
A je?li nie wystarcz? wam s?owa ubogi?
Mówcie groz?, ?a?ob?, mówcie nekrologiem,
Mówcie jego imieniem i moc? wyroczn?,

Mówcie niezgonn? wiosn?:

"Polska z tego co boli - dzisiaj zmartwychwsta?a".

Chwa?a id?cym w przysz?o??!
Chwa?a! Chwa?a! Chwa?a!

Dnia 12 maja 1926 r.
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Lucjan A ndre

ALFABET DLA OCIEMNIA?YCH.

"Mog?em nie dopu?ci? was do sali Zgro
madzenia Narodowego, kpi?c z was wszyst

kich, ale czyni? prób?, czy mo?na jeszcze
rz?dzi? w Polsce bez bata".

Pi?sudsk?:'

Jam jest Polska Ko?ciuszki i Polska Staszica,

Jam ci jest Jan Kili?ski i Bartosz G?owacki.

Krok mój echem roznosz? dzieje po go?ci?cach
Wieków, kiedy z gromad? id? - duch gromadzki.

W czoraj zdar?em z tej ziemi pozorów zas?on?,
Ukaza?em szlachetne ojczyzny oblicze,
I tak jak ona p?onie, tak ja dzisiaj p?on?.
I tak jak ona na mnie, tak ja na ni? licz?.

Czyny rzucam na fale, s?owa chwyta wiatr,
Co w nadbrze?nych szuwarach igra i szele?ci.

Serca, fali i wiatru, co obiega ?wiat,
.

S?ucham z r?k? na Szczerbca twardej r?koje?ci.

Wszystko mówi o Polsce. Ludzie-jasnowidze
•

Ujrzeli iskr? bo?? na czole epoki.
Jako ?o?nierz, w bitewnej stan??em kwadrydze,
Ale nie bitwy, pracy chc? w ciszy g??bokiej.

Czekam wiatru, co powie, fali - co przyniesie,
Niezbadana czem b?y?nie natura cz?owiecza.

0, wierzajcie mi, bracia! Ci??ko jest w tym ?wiecie

Krzy?ow? zd??a? drog? od serca do miecza.

Ci??ko, kiedy si? serce z narodem zespoli
Gro?b? krwawego s?du zaci??y? nad ?wiatem,
Gdzie zbrodni zawsze jeszcze jest mniej - ni? niedoli.

Bat mi w r?k? wpychacie? Nie chc? rz?dzi? batem!

J a mam rz?d dusz. Poza mn? ca?y naród stoi.

Patrzcie!

Uczyni? ?wiat?o ...

Majowej burzy groz? zmartwychwstan?,
Na progu jutra zalegn? Rejtanem,
Stosy ofiarne rozpal? doko?a,
Przekr?c? wszystkie kontakty...

.

1 Z przemówienia do pos?ów i senatorów w d. 29 maja 1926 roku.
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... Widzicie teraz? 1..
A je?li i to nie zdo?a
Z oczu panów i chamów zedrze? katarakty,
Je?li spojrzawszy na ziemi? i niebo,
W mg?awicy dziejów Polski nie dostrzeg?,
Je?eli g??by, cymba?y, d?bale,
Po wszelkiej czci utracie

O?miel? si? zuchwale

Popuszcza? pasa w sejmie, bru?dzi? jak tr?ba w senacie 1

A za nimi

T?um szczekaczy olbrzymi
Zechce "m?ci? narodow? kad?":
J a im dam o Polsce zna?!

Przejad? biczem

Po skórze psom!
Uczyni? ich tem, czem s?:
Niczem .. :

-----------

Nadesz?a chwila próby. Tragiczna godzina,
Gdy mg?awice przeszywa ostry, czujny wzrok,
Gdy "s?ycha?, wojowników w bój ci?gn?cych krok,
I ziemia si? pod twardym st?paniem ugina.
Lecz serce czeka jeszcze. Cz?owiek ludzi czeka.
Ludzi. Mo?e na fali czasu wyniesieni
Ujrz? t? Dusz? ?wiata, co na zew Cz?owieka
Ocknie si?, ?mier? zwyci??y - i cia?o odmieni?

Post scriptum:
Wam to, panowie czcigodni,
O?lepli i ociemniali,

Senatory, zmory i kuk?y
Z Bachusowej sali, -

Wam daj? na kilka tygodni
Alfabet ten Wypuk?y.

Do?? targowiska!

Gdy jeden drugiemu oczy

Partyjnym wyd?uba? patykiem,
Uczcie si? czyta? zbliska,
Uczcie si? czyta? dotykiem:
P-O-L-S-K-A

I nie zmuszajcie ?o?nierza,

By on was uczy? pacierza!
Dnia 29 maja 1926 roku.

l Senator Tr?mpczy?ski,
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Lucjan Andre.

SZARA I B??KITNA.

Dnia 31 maja o godz. lO-tej rano, na chwil?
przed otwarciem Zgromadzenia Narodowego,
Marsza?ek szed? pieszo przez ul. Królewsk?
do Sztabu Generalnego.'

Gdy wdzia? szaro-b??kitny swój mundur strzelecki

I przeciw ?wiatu, przeciw ob?udzie zdradzieckiej,
Szed?, raz jeszcze wygran? zawa?y? w nim bitw?:
Polska sta?a si? ca?a szar? i b??kitn?.
A s?o?ce sz?o jarz?ce jaskrem po b??kicie,
I z?otolitym pasem s?a?o si? w ulice,

A? w?ze? czu? i my?li naraz si? rozpl?ta?;
"Trzydziesty pierwszy maja. Godzina dziesi?ta!"

Wydzwoni?y godziny zegary i serca ...

Marsza?ek szed? ulic? Królewsk? jak siewca.

Szed? cichy, niezwalczony, - cz?owiek, co przemienia
Popió? i proch tej ziemi w ziarno odrodzenia

I nie l?ka si?, szafarz mocy tajemniczej,
To ziarno pe?n? d?oni? rozsiewa? - w ulicy.
Nie l?ka si?. Oczyma ?ledzi je rado?nie.

Ziarno wzejdzie w ulicy, i ku niebu wzro?nie.

Z szarego wzejdzie prochu, z rzeczy pospolitej,
Z pospólstwa - jak lotnik wybuja w b??kity!

Marsza?ek wie to wszystko. Wie postokro? wi?cej.
Przeskoczy? ?mier?. Ster dziejów pochwyci? w swe r?ce.

Krzaczastych brwi nad okiem niska zwisa strzecha.

Oczy ?miej? si? s?o?cu. Duch Bogu u?miecha.

A tam ... Tam, z prezydjalnej trybuny sejmowej,
We wszystkie strony ?wiata, w dalekie przestrzenie,
Bie?y g?os ...

S?ycha? mow?:

"Otwieram Zgromadzenie
Narodowe!"

Na stos nasz ?ycia los!

Na stos!

A Marsza?ek, najpierwszy, najwi?kszy w narodzie,
Idzie ulic? -

przechodzie?.
Idzie szary, jak wszystko, co z prochu powstawa.

l
Pisma warszawskie.
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I b??kitny jak m?stwo, jak honor i s?awa!
J ak nasz sen,

Który si? i?ci

W?ród scen

Ob?udy i nienawi?ci -

Wb?ew prawu tego ?wiata, wbrew ?wiata pozorom.

Wodzu! Dok?d tak idziesz? Zaraz Ci? WYbior?.
Oto swej szarej braci b?dziesz prezydentem,
I b??kitnym si? nad ni? schylisz firmamentem,
I tak?, tak? Polsk? nad ?wiatem zapalisz,
Takim b?y?niesz go?ci?cem na wydarze? fali,
?e ten, kogo dzi? ogie? trawi

W paszcz?ce N?dzy-Molocha
Poczuje, ?e? Ty go zbawi?:

?e Polsk?, któr?? Ty s?awi?,
On w?a?nie najsilniej kocha.

Ju? sta?o si?. Bóg ?wiadkiem. Ju? Ciebie wybrali.
Huraganom zapa?u ciasno w dusznej sali.

Rozsadzi?y sklepienia, rozwali?y ?ciany,
To bij? z dzia?, to szumi?, jak pszeniczne ?any.
Ma?o im ?cian i sklepie?! - mur bytu rozsadz?!
Uderz? najwy?sz? w?adz?,
Uderz? we? straszliwym niedoli granatem,
Uderz? proletarjatem!
I salwami przemówi? nad mogi?? ?wie??:

"Cze?? poleg?ym w majowej potrzebie ?o?nierzom!

Chwa?a wam, których polska dzisiaj nawa niesie

Ku gwiazdom w oceanie prac i snów bezkresie!

Wichr nas gna. Wy stoicie jak stra? na fregacie
I tym, co s? u wiose?, spoczynku wzbraniacie,
A tym, co s? u ?agli - tchórzostwa ohydy,
A tym, co s? u steru - drogi na Dojlidy!
Chwa?a wam, co czuwacie nad nasz? ?eglug?!
Chwa?a Wodzowi Ducha, co jest Ducha s?ug?,
Palaczem okr?towym, podniet?, zach?t?,

Sternikiem, kapitanem
-

tytanem okr?tu!".

On teraz tworzy dzieje. On, losu wyborca,
Polsk? nam dzi? rozwija, jak or?a z proporca.

A ona, której rany jako ró?e kwitn?,

Polska, co szar? posta?, dusz? ma b??kitn?,
Wdzia?a szaro-b??kitny swój mundur strzelecki,

I walczy przeciw ?wiata ob?udzie zdradzieckiej.
Patrzcie! idzie ulic? ... Brew i w?s jak wiecha.

Oczy ?miej? si? s?o?cu. Duch Bogu u?miecha.



236

Lucjan Andr?,

PO DWÓCH LATACH.

Barykady ... krew bratnia ... czarne lufy z okien ...

Rozdarta pier?... ?miech czarta ...

A dzi? jest nem dane

W g??bokiem zadziwieniu poprzez Dokonane

Spojrze? w odm?t historji Twoich czynów wzrokiem.

Mówi?e? do nas wol?, mówi?e? brygad?,
Milczeniem Sulejówka - gro?nie i zawile,
A? przemówi?e? sercem, gdy je w ogie? k?ad?,
I z wiosn? kwiaty rosn? na bratniej mogile.

Cze?? ci, ?e? si? nie waha?, ?o?nierzu-poeto,
?e pod?wign?wszy krwawo swe tragiczne weto

I trudem zaorawszy dwa ugorne lata,
W Polsce Polsk? odkry?e?, w sercach - serce ?wiata.

13 maja 1928.

Lucjan Andr],

DZIESI?CIOLECIE.

A w ten dzie? uroczysty
- z ku?nicy narodu,

Z biur, z fabryk i warsztatów, ze ?pichrzów i stodó?,
Z pod dachów blach? krytych, dachów krytych s?om? -

Wyszli pod niebios wielk? kopu?? ruchom?
I w zwidzeniu -

ogromnem jako zamys? Bo?y -

Chc?c ujrze?, co si? te? to z ich poczyna? tworzy.

Dzie? rze?ki jest, t??ysty,
- i lekkie ob?oki

Szybuj? jak przeczucia prawdy tak wysokiej,
Tak radosnej, tak ?mia?ej, ?e lekka i ?mig?a
Jest po to, aby nigdy w martwy kszta?t nie styg?a,
By pier? ludzk? westchnieniem o?ywczem g??bokiem,
Brata?a z ,szybuj?cym w b??kitach ob?okiem,

By w przyspieszonem serca zbudzonego biciu,

B?yska?a Jaw? ?ycia w naszym ?nie o ?yciu.

Prawd? mo?na czu? sercem, ujrze? - wzrokiem pie?ni.

Ach, gdzie? pie??, która Prawd? rzeszom uciele?ni,
Rzeszom stoj ?cym z prawa, po?rodku i z lewa?

Gdzie? pie??; która ruiny przesz?o?ci przewiewa
I lotny proch z rumowisk wykrusza i p?dzi



287

Ku nowych czasów ponadprzepastnej kraw?dzi?
Gdzie? jest Mickiewiczowska pie??, arka przymierza,
Co tak si? po wsze czasy wszystkim czasom zwierza,
?e przysz?o?? si? nie cofnie, a przesz?o?? nie z?ymnie?
O gdzie?e?, poprzez wieki w wieczno?? grzmi?cy hymnie?
S?uchaj?.

Ale w ciszy uroczystej wielce

S?ycha? jeno jak ra?no m'szeruj? strzelcy
Ci z przed czternastu laty, szarzy i samotni.

Wraz szara si? ich garstka w oczach wielokrotni

I w Legjony urasta, i krwi? si? czerwieni,
I drwi? z nich, kunktatorstwa zmor? przyt?oczeni,
Lecz one - naprzód - naprzód - krocz? niezachwianie

Póki tchu, póki si?y, póki ?ycia stanie.

Nie pogn?bi ich kl?ska, nie przera?? druty
Szczypiorna, ni widnokr?g tumanem zasnuty.

Pójd? za Komendantem, za ostoj? swoj?,
I do?yj? dnia chwa?y, gdy niemców rozbroj?,
I ?mia?o z bolszewick? zewr? si? nawa??,
I zwyci???, by S?owo znów Polsk? si? sta?o.

A? sp?ynie potokami wszystka krew ofiarna,

I na zew Komendanta rzucone na ?arna
-

Powszednich dni, mozolnie od plew oddzielone

Ziarno - na m?k?, m?ka na bochny pieczone
Zamieni si?, - na bochny wymodlone trudem,

Bochny, co jak Komunja kr??? mi?dzy ludem.

S?uchaj? w niepewno?ci jeszcze ...

W mglistym zwidzie

Kto? ku nim z pól zoranych, z biur i z fabryk idzie.

Lecz kto to? -

tego zgo?a rozezna? nie mog?.

Wtem lec?cy nad nimi napowietrzn? drog?
Lotnik - wo?a ...

Pomi?dzy gromad? doko?a

Krz?tanina jakowa? nag?a ... gor?czkowa ...

Lecz na Boga! - co mówi lotnik? jakie s?owa?

Lotnik widzia?, nad ziemi? polatuj?c zwolna,

J ak pole od pola miedza dzieli polna,
Jako brata od brata miedza hase? dzieli,

Jako hase? jest tyle, co nici w k?dzieli.

A potem, kiedy wzbi? si? wy?ej i ogarn??
Wzrokiem ojczyzn? wie?k? ofia?? a s?arn?,
Spostrzeg?, poj??, gdy W1d?k ol?? .go ?ezwyk?y,
Ze widzi oto Ca?o??, bo miedze lUZ znik?y.

I posiad?szy t? now?, s?o?ca pe?n? wiedz?,

Zni?y? lot, z pod chmur

??i;?J! ZAORA? MIEDZE!"
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A w ten dzie? uroczysty
- z ku?nicy narodu,

Z biur, z fabryk i warsztatów, ze ?pichrzów i stodó?

Z pod dachów blach? krytych, dachów krytych s?om?

Wyszli pod niebios wielk? kopu?? ruchom?

I w zwidzeniu -

ogromnem jako zamys? Bo?y -

Ujrzeli jak si? Polska z ich poczyna? tworzy.

11. XI. 1928 r.

Wies?aw Czortunoski.

WODZU!

W szyscy na baczno?? stajemy przed Tob?

Aby Ci? wita? Wodzu ukochany
P?omienne serca przynosimy z sob?
Nie sporne part je, koterje i stany.

Musi dzi? z reszty ócz spa?? zas?ona,
Która odgradza je od Twego ducha,
Bo imi? Twoje, to Polska, to Ona.

Ta co z zapartym oddechem Ci? s?ucha .•.

Ty? j? wyd?wign??, podniós? do pot?gi
Budz?c uczucie pragnienia i si?y,
Ty? j? opasa? w czarodziejskie wst?gi
Wielkich zaszczytów; Ty? d?wign?? z mogi?y,

W której wiek przesz?o le?a?a w niemocy,
Skuta w ?a?cuchy mimo dawnej chwa?y,
Bo? J? jak owi mityczni prorocy
W cieli? w swe serce, Ty nasz Orle bia?y!

Wspomnienia ku nam id? zwart? fal?.

Gdy Twe dostojne widzimy oblicze

Czyny Twe wielkie w piersiach nam si? pal?,
J ak w sanktuarjum ducha, wieczne znicze ...

Wszystkie nam boje, cierpienia, nadzieje,
J ak ?ywe staj? w pami?ci obrazach,

Gdy znów widzimy kto dzi? w Polsce sieje
Dorodne ziarno, kto st?pa po g?azach

ol krwi? serdeczn?, krwawi swoje stopy
Na tej ciernistej, nieraz strasznej drodze,
Kto wichry na si? bierze Europy
By ul?y? Polsce, cho? sam zm?czon srodze ...

I czyje nigdy nie odpoczn? d?onie

VI wydajnej pracy nad szcz??cia rozwojem,
A? si? utrwali wolno?? w Polski ?onie

I zabezpieczy si? imieniem Twojem.
Wi?c Ci? witamy na starej rubie?y,
Na onych kresów granitowych wale

Co ku wschodowi wyci?gni?ty le?y
By da? ?wiadectwo pot?dze i chwale.
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Witamy Ciebie prastarym zwyczajem
Chlebem i sol? na tej ojców' glebie,
Co si? nam sta?a dzi? wolno?ci rajem,
I przyrzekamy Ci w ka?dej potrzebie:

Stan?? na zew Twój w or??nej postaci,
Gdy krwi ofiarnej b?dzie Jej potrzeba.
W imieniu swoim - i miljonów braci,'
Tak nam dopomó? Bóg i ?wi?ci z nieba.

A w dowód tego, póki serce bije
Wznosimy okrzyk PI?SUDSKI niech ?yje!

.Józef W?. Kobyla?ski.

MARSZA?EK PI?SUDSKI W TWIERDZY.

A ?o?nierskie wierne serca

Bij? jako dzwon:

W nasze niskie, skromne progi
W st?pi? dzisiaj On.

Bij? serca, u?miech lata,

Szcz??cie nam si? ?ni:

?o?nierzowi-szaraczkowi

B?yszcz? w oczach ?zy.
To? On przecie Wódz kochany,
Wódz i Ojciec nasz,

Z nami dzieli? tward? dol?,
Z nami trzyma? stra?.

On nas uczy? Polsk? kocha?,
Kocha? z ca?ych si?,
Nam ?o?nierzom i Ojczy?nie
Wiernym zawsze by?.

Hej Marsza?ku! Wodzu drogi,
To? my dzieci Twe,

Póki ?ycia w piersiach naszych
Nie opu?cim Ci?.

?yj i pracuj d?ugie lata,

Kochaj nadal nas!

My jak granit sta? przy Tobie

B?dziem wszyscy wraz!

Cho?by inni Ci? odbiegli,
W?ród fal losów z?ych,

My przy Tobie zawsze ?ywi,
Martwi u nóg Twych!

.5. III. 1922 r.

19
Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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Roman Woynicz.

DZISIAJ ....

Gdy dzi? s?ysz? i czytam o Tobie,

jako Polsk? ca?? rz?dzisz w?adnie,

w europejskich jak bywasz stolicach,

gdzie s?uchaj? s?ów Twoich uk?adnie ...

Jak otoczon dworem, - tylu ludzi,

masz" dzi? ko?o siebie i dla siebie,

dla mnie? jednak tem samem co wczoraj,
mój Dowódco w ?o?nierskiej potrzebie ...

Ty? dla innych marsza?kiem, premjerem,
dla nich - tych w orderach, w amarancie,

.

w sznurach i tytu?ach, dla mnie zawsze,

pozostaniesz jednem - Komendancie!

Wiem, ?e przecie? Polska, to rzecz wielka,
nie Brygada to, nie ludzi trzysta,

-

jak nas by?o w trzecim bataljonie, -

wie to dobrze stary legjonista ..•

Ale jednak... chocia? wiem to wszystko
cho? Dzi? zwykle ca?e Wczoraj grzebie,
dla mnie ju? tem jednem pozostaniesz
moim Wodzem w rycerskiej potrzebie.

1929 r.

Zygmunt Micha?owski.

BELWEDER.!

Przechodniu! Zdejm kapelusz, id? z odkryt? g?ow? -

tu jest koniec Alei, a Polski pocz?tek ...

Tu pad?o niegdy? wielkie o wolno?ci s?owo!

Przechodniu! Zdejm kapelusz, id? z odkryt? g?ow?,
umiej s?ucha? - us?yszysz g?os wielki nanowo L ..

Listopad ... ?ukasi?ski ... O n - -przysz?o?ci w?tek!
Przechodniu! Zdejm kapeJusz, id? z odkryt? g?ow?

-

tu jest koniec Alei, a Polski pocz?tek ...

l Ze zbiorku p. t ... Warszawa w trioletach".
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Zygmunt Micha?owski.

MOST PONIATOWSKIEGO.!
Tu- po? wieczór wiosenny, pogodny, majowy
nast?pi?o spotkanie: moc wielka z bezw?adem.
St?d pop?yn??

?

na Polsk? o?ywczy pr?d nowy
pod ten wiecser

.
WIosenny, pogodny, majowy ...

Czynem rozgrzmia?o echo tej krótkiej rozmowy.
Szeregi t?umnie posz?y wiernie Jego ?ladem.

T? po? wieczór wiosenny, pogodny, majowy
nast?pi?o spotkanie: moc wielka z bezw?adem.

Zygmunt Branicki.

W DZIESI?? LAT POBRATANIA I BLIZNY.

Marsza?kowi Pi?sudskiemu w ho?dzie.

Gdy? zerwa? niewoli p?ta,
Praojców zi?ci? marzenia,

Wzlecieli?my bia?e orl?ta
I czujnie czekamy wezwania.

Ty? w na obudzi? naszych przodków m?stwo,

Wi?c lecim wolni dzi? po polskiem niebie,
Cho? praca trudna - nam ?wita zwyci?stwo,
A gdy zwyci??ym, to chwa?a dla Ciebie ...

Ty? na widok Magdeburga nie drgn??,
Przed tward? ka?ni? nie ust?pi?.
Ty? i w tiurmach zwyci?stwa zapragn??,
A w dzielno?? Polaków nie zw?tpi?.
Kiedy nad woln? Polsk? chmury si? zebra?y
I powia? wschodni wicher - nie sta?o nadziei -

Kiedy si? nagie d?onie z sztykiem skrzy?owa?y.
Ty? nas z ?miertelnej wybawi? zawiei...

Ty? to powo?a? rycerzy u?pionych,
Na cud wi?lany - na ogie? bojowy,
Ty? polsk? dzielno?? z ?wietnych dni minionych
gwiatu raz jeszcze przypomnia?. .

Dzisiaj, Marsza?ku, nowe ju? orl?ta masz

Pos?usznie kochaj?ce swe orliste znaki.

Kiedy nam tylko rozkaz dasz -

Polecim w bój - jak Twe "ogniste ptaki".
Dzi? nad nami ju? s?o?ce z?ocieje
Rozpalone, ogniste, czerwone,

A ku Tobie pie?? nasza ju? wieje,
.

Hymn pochwalny - hymn wolny - wsparua?y.

1 Ze zbiorku p. t. "Warszawa w trioletach".

19*
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Tobie flagi si? nios? rozwiane,

Pyszne chwa??.
I sztandary si? chyl? porwane

-

U?wi?cone - krwi chwa??.
Dzi? w rocznic? wolno?ci Ojczyzny,
W dziesi?? lat pobratania i blizny,
W dzie? zwyci?stwa

-

T?um ro?nie ogromny
-

Zespolony w ?yciowy organizm,
W idealny wysi?ku mechanizm.

A za nami g?os idzie podzwonny,
Z?otych tr?b, zbrojnych surm

Dzwony ko?ysz? si? chwalne,
Rozmodlone.

Bij? dzwony wolne!

Halina Rogi?ska.

...

... ...

Widz?, jak p?onie s?up ognisty,
z?era stos ?mieci, tr?d i brud

a p?onie jasno, ?wieci czysty.
-

Wiem, ?e ten wielki z bólu trud,
co podj?? On jest wiekuisty -

ze z?otych ku nam sp?ywa wrót ...

P?k? g?az - w otworze serce mie?ci

?ywe; prawdziwe jako cud!

O - serce - gwa?t na twojej tre?ci

okupi? krwi? ofiarn? lud.

S?o?ce dzi? tuli ci? mi?o?nie,

by w g??bi dojrza? zdrowy p?ód!

Nowego ?ycia to przedwio?nie
- ja?owy ugór - pierwszy grzech -

serce ogromne tu wyro?nie

o promienistych ko?cach trzech ...

Wiosna - Hosanna! W dzie? ten wierz?,
w pokój i mi?o?? wszystkich strzech -

niechaj moc czynu nas obierze,
dusze przeorze prawdy znój -

niech Anio? Ciszy w Belwederze
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rozpostrze skrzyde? bia?ych zwój. -

Wódz i Król ducha jest na stra?y,
bo ju? o Wolno?? stoczy? bój. -

Wi?c Pi?kno, Wielko?? z tych o?tarzy
jako przysi?g? wzniesie d?o?

by wyraz m?ki znikn?? z twarzy.
-

o - serce - serce ... ! Kwitnie b?o?!!

Stefan Ogonowski.

DUMA O HETMANIE.

Wojna!
Wojna, o któr? prosi? Wieszcz w mod1itwie.

Wojna! Wojna!
I jak ongi? w Litwie,

Gdy by? rok tysi?c osiemset dwunasty,
Tak w roku tysi?c dziewi??set czternastym
Nie by?o k?ta ziemi w ?wiecie ca?ym,
Gdzieby odg?osy jej nie dolecia?y.

Zadr?a?a Europa w posadach
i nasta? chaos i l?k;
Wielu wo?a?o: biada!

Wo?aniom wtórowa? ich j?k ...

A w naszym polskim kraju
Pobudk? jak?? graj? ...

Cudn? pobudk?
- bo jej nuta

Z rycerskich polskich dum wysnuta:

Dziwn? pobudk? - bo jej ton

G?o?niejszy, ni? Zygmunta dzwon:

Na bój! Na bój! Na bój!
Reszt? losom zda?!

. Na bój!
Pod wichr sztandary wznie??!

Zaprzesta? m?ci? "narodow? kad? l"

?e nie zgin??a! w ?wiat pierw pos?a? wie??!

I mimo losu tylokrotnych drwin

Marzenie oblec w Czyn!

Wprz?c ducha w trud i znój!
Na bój!

I oto k?dy l?ni si? Wis?y wst?ga,
.

Gdzie si? przegl?da Wawel w srebrnych tomach,

Tam, na krakowskich b?oniach,

Z godno?ci? apostolsk?



294

Rota przysi?ga:
Polsko!

Wobec Boga i Narodu

Przysi?gamy Ci

Z naszych serc pow?ok? lodu

Skruszy? w?ród tych dni.

Skruszy? lód oboj?tno?ci,
Ognia wznieci? ?ar,

Polski naszej ?ar mi?o?ci,

Czynów, dum i wiar.

Czynów, Polsko, Twoich synów,
Nie?miertelnych chwa?,

Których straszny los w Kainów

Przeobrazi? chcia?.

Przeobrazi? swoj? wol?,

Wrogiem bratu hrat,

Bo, cho? serca krwawi?, bol?,
Polak nie zna zdrad.

Polak tylko Czyn w honorze,
Testament zna on:

W polu chwa?y ?mierci ?o?e,
Grób w?ród obcych stron.

W ka?dym prawym, polskim synie
J eden w sercu ton,

?e zwyci??y, albo zginie,
Chwa?a albo Zgon!

Tak? przysi?g? z?o?y?y Legjony .

Tak? przysi?g? na wsze ?wiata strony
Poniós? daleko Zygmuntowski dzwon.

Tak? przysi?g? pierwszy z?o?y? On ...

Ten, co z chwa?y Narodu

Uczyni? Swego ?ycia tre??,
I nie z narodu szkod?
Marzenia oblek? w Czyn nadludzki -

- On Józef Pi?sudski -

Za to Mu chwa?a i cze??!

Zygmunt Bere?nicki.

SFINKS.

N ad Wis?? stan?? zbrojny m??
N a czole troski maska ...

O czem On my?li, duma wci???
Tygrysa d?oni? g?aska!
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Na szal? wojny rzuci? miecz,
Po niwach ci??ko st?pa?...
Krwio?erczym s?pom krzykn??: "Precz!"
Naje?d?ców we krwi sk?pa?.
Sto gwiazd, sto ran, sto czystych ?ez
Na jego pier? sp?yn??o ...

By? zawsze pewny swoich tez

W co wierzy?, nie zgin??o!
W?ród ?niegów, w wichrze, w ogniu kul

Ta sama zimna maska-

Bez ber?a wolnej Polski król

Tygrysa d?oni? g?aska!
J ak Sfinks w swem czole zamkn?? my?l,
N a brwiach i w?sach chmury-
Zaczai? si? w nim srogi ry?,
Bój-tur i niedzwied? bury!
Z litewskich puszcz, z Karpackich gór
I rdzenriie polskiej roli,
Do niego p?ynie zast?p piór

.

W zwyci?stwa aureoli.

On milczy, patrzy, gryzie w?s,

O szabl? pier? opiera,
A ?ycie przed nim idzie w pl?s,
Dodaj?c latom zera.

Co b?dzie jutro? Jaka moc

Pod stopy Sfinksa padnie?
Czy mo?e przyjdzie straszna noc?

Noc zw?tpie? ?pi?ca na dnie?

O nie! - Nie my?lcie, ?e On ?pi,
?e si?a w nim kruszeje!
On z burz i wichrów sobie kpi,
On gwiazdy wko?o sieje!
To legjonowej my?li bóg,
Tajemnic przysz?ych maska!

Cho? czasem ryknie za nim wróg
On wzrokiem go ug?aska.
Jak Sfinks w swem czole zamkn?? my?l
Na brwiach i w?sach chmury ...

Zaczai? si? w nim srogi ry?,

Bój-tur i nied?wied? bury!
W?ród ?niegów, w s?o?cu, w ogniu kul

Ta sama zimna maska-

Bez ber?a wolnej Polski król

Tygrysa d?oni? g?aska!

Dnia 1. XI. 1928 r.
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T. S.

MOJA WIARA.

Zawi?? laur zas?ugi zdziera z M??a czo?a,

Którego ?ycie prawd? czynu wo?a,

O ho?d, o wyraz czci, o mi?o?? dusz dozgonn?.
A jednak? zamiast ró?? do nóg rzuci? wonn?

Wdzi?czno?ci - za czyn wielki, ?o?nierski ofiarny,
Za w?os zbiela?y w trudzie, znoju i rozterce,

?e Polsk? woln? widzie? chcia?, zbudzi? w niej serce

Sprawiedliwe i czyste... Ach! na dziadów cienie,

Czy? tak narodu mego o?lep?o sumienie,
?e bratobójc? w prawa ubierze szlachetno??,

A zas?u?onym zaprze moc czynów i ?wietno???

Czy? wolno??, w której nasze kwitn?? mia?y dusze

Okrwawione m?cze?stwem w walkach, zawierusze,
Miast kwiatów czynu, zgody, prawdy, pojednania,

Wypu?ci dzikie p?dy? ... Chwile Zmartwychwstania
Zatruwa dzi? jad fa?szu, podst?pu i zdrady

I ?adnej nie masz u nas wiary, ni zasady,
Której b?otem nie skala i ?ó?ci? nie skropi

Twój rodak .•• Ach wierz?, czas w jeden dzwon stopi
Te wszystkie serc upadki, szlachectwa i wzloty,

Co fa?szywe odejdzie, reszt? w metal z?oty,
Sprawiedliwo?? na szali dziejowej odmierzy

I Polska dzwon ukuje! W rytm starych pacierzy
Zadzwoni jego serce, a d?wi?k ponad chmury,

Wzleci czysty i jasny, jak ptak ?nie?nopióry.

24. XI. 25 r.

Wac?aw Wie?czys?aw Piotrowski.

CZASY PI?SUDSKIEGO.

(Fragment)

Nie z starych dziejów wyj??em te karty,
Po?.ó?k?e wieków i lat dawnych ple?ni? ..

I me. z lamusa pradziadów szparga?y-
Stare - przebrzmia?e mych praojców pie?ni
Ni pergaminy - ani folja?y
Gdzie? wyniesione z strychów zapomnienia
Co je czas prze?ar? -

a napis zatarty
?e nieodgadniesz my?li zaciemnione,



297

Ani gaw?dy, ni p?oche marzenia

Nowe to dzieje - dzieje nie zmy?lone.

Szcz??liwy jestem, ?em dzieje te prze?y?,
?em widzia? du?o i wiele s?ysza?em,
Co by?o wczoraj - a nie by?o ma?em

?em je naprawd? dotyka? i wierzy?.
Widzia?em boje o narodu prawa
Widzia?em walki polaków i chwa??
A zewsz?d bi?a blasków jasna s?awa,
I czyny wielkie -

czyny doskona?e.
Bo kiedy w Polsce powsta? zgie?k or??ny
Gdy si? ogromne star?y wrogów si?y
Powsta? m?? wielki - umys?em pot??ny
I r?ce polskie wnet or?? chwyci?y.

'Szcz??liwy jestem, ?em w czas si? urodzi?

Ani zapó?no - ani te? przedwcze?nie
?em s?ysza? zwyci?stw bohaterskie pie?nie
?em widzia? wszystko i ?e wszystko pomn?,
?em pod rz?dami Pi?sudskiego chodzi?

I widzia? Jego dzie?a wiekopomne.

1927 r.

Regina Zienkiewiczowa [Domos?asoa],

MARSZ SULEJÓWEK-BELWEDER.l

.•• Rogatywka lilj? ?wieci! ...

Posz?y w drog? Kresów dzieci,
W marszu znojny bieg.

S?o?ce w górze si? rozpala,
Stare miasto wida? zdala,

W bruzdach le?y ?nieg.

Równo stawiaj krok za krokiem

i w milczeniu id? g??bokiem,
bacz na kamie?, rów ...

Droga ci??ka i daleka,

lecz u mety DZIADEK czeka

na harcerski huf.

I Dla 42 m. dr. Harcerskie im. Józefa Pi?sudskiego, przy Bunie C. Z. Q$8d

ników Kresowych.
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Wodzu mi?y, Komendancie,

or?em Ty? na amarancie

jest m?odzie?czych dusz!

Nie sk?ada?e? czczej przysi?gi,
ale wiod?e? do pot?gi

Polsk? po?ród burz!

Marsza?kowsk? masz bu?aw?,

masz pot?g?, mi?o??, s?aw?,

pierwszy? w Polsce Ty ...

Lecz znasz wody brak w manierce,

i bola?o Ciebie serce,

gdy p?yn??y ?zy.

Przysi?gamy na sztandary:

Dochowamy Polsce wiary!
Dziadku drogi nasz!

Trudn? met? 'osi?gniemy
ca?e ?ycie nie?? b?dziemy

wiern? Kresów stra?!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

S?o?ce w górze si? rozpala,
Sulejówek si? oddala,

a Belweder tu?!

Dziadku, o nas nie miej trwogi,
?wi?ty py? ?o?nierskiej drogi,

ju? jeste?my, ju? ! ...

19. III. 1928 r.

Regina Zienkiewiczowa (Domoslawa).

DO BELWEDERU.!

: .. Do Belwederu i??!...

Tam mieszka On,
N arodu Wódz i Szafarz polskiej krwi.

U derza serc radosnych z?oty dzwon,
a z jasnych ócz wzruszenia p?yn? ?zy .

• Urywek opisu wycieczki Zjednoczonych Komitetów im. Pi?sudskiego w. Ame

ryce, która odwiedzi?a Polsk? w lecie 1927 r.
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Nikt nie zna ju? goryczy, ni zw?tpienia,
cho? grozi nam, z stron wielu luty wróg.
Lecz sztandar Wódz ma z ?niegu i p?omienia,
lecz twierdz? jest nieomal ka?dy próg.

Sokoli wzrok, ?ci?gni?te brwi Jowisza,
rozja?nia wnet u?miechem s?odki czar.

bo przyszli do? - naj milsi towarzysze,

wierz?cy we? - naj g??bsz? z ludzkich wiar.

Bo przysz?y wraz ich ?ony, dzieci, matki,

zakrzykn?? - Cze??! -

gor?co, z g??bi p?uc.
Zsypuje wiatr lipowe, wonne p?atki,
serc wiernych chór wtóruje: Wivat wódz!

I szabl? j??, co zdala mu przynie?li
i skin?? ni? jakby odkrzykn??: - Cze??!

?wietlisty krzy? mocarn? d?oni? kre?li,
rozkaz jest: - Ojczy?nie ?ycie nie??!

Nie zginie lud, co ku? w niewoli ducha,
nie zginie kraj, co sny zamieni? w czyn.

Ocean zmilk?, jedynie Wodza s?ucha

Wychod?ca nasz, Narodu wierny syn.

Przemin?? ból i pierzch?y wszystkie smutki,

lipcowy dzie? rozwin?? pe?ni? kras .

... U?miechu czar, Wandeczki i Jagódki ...

Tych jasnych chwil, nikt nie zapomni z nas!

Warszawa, w lecie 1927 r.

Regina Zienkiewiczowa (Domoslawa).

WIZJA TU?ACZA.

Zat?tni?y podkówkami,
konie id?c jakby w tany.
- Patrzcie, oto mi?dzy nami,

polskie wojsko, hej ulany!

- Patrzcie, oto s? czwartaki

jakby ?ywe z przed stu laty!
U?miechaj? si? junaki!
Bawi? czaka i rabaty.
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J alcie dzi?, Warszawo, ?wi?to.

Bia?y orze? l?ni na przedzie,
a prawic? wyci?gni?t?,
polski Hetman pu?ki wiedzie.

- ?yj, ?yj sto lat, Naczelniku,

Ty nast?pco Ko?ciuszkowy! -

Bij? d?onie w takt okrzyku,
z czci? si? chyl? siwe g?owy.

"D?ugo spa?a Polska ?wi?ta",

pod mogiln? ziemi? czarn?.

Ale oto -

zrywa p?ta,
zrzuca z siebie ple?? cmentarn?.

T?tni? konie wzd?u? Warszawy
- Nie zgin??a! - grzmi muzyka
Wiod?c w ?wity jasnej s?awy
Polsk?, Wojsko, Naczelnika!

Enzeli, 19. I. 1917 r.

Zygmunt Popio?ek,

NA ZJAZD LEGJONISTÓW ...

Witajcie Leguny!
Pro?ci obywatele a wybrani!
W bojach tylu za Polsk?, Matk? drog?
Stawali?cie, wi?c i s?usznie karani

Byli?cie przez wrogów i pomst? srog?

I poni?eniem i g?odem, i ch?odem

Torturowani ...

Witajcie Leguny!
Kiedy? byli?cie bracia ziarnem mIodem

Dzi? weterani!!

Zje?d?acie z wszystkich zak?tków Ojczyzny!

Szcz??liwi, powa?ni, ni jeden bez blizny!!
Z krzy?ami, szar?ami, setki was id? ...

T?umy tysi?czne w Warszawie was widz?
W blaskach chwa?y o t? ziemi?
Was, kiedy? je?ców bitych w ciemi? ...

W Benjaminowie, ?om?y i Szeklencze!

W Szczypiornie, Ruszcie, Modlinie, Rasztecie.

Na polach ?nie?nych Sybiru, Murmanu,
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W w?gierskich chatach, niemieckich barakach ...

Wsz?dzie! Leguny! Bo?cie na zaraniu

?ycia przysi?gli: sta? wiernie na czatach
Tej polskiej ziemi - nad wszystko kochanej,
Ponad swe ?ycie, wi?cej -

uwielbianej!

Witajcie Leguny!
Wy ministrowie! I wy genera?y!
Poeci szczodrzy. Pisarze i pany.
Wy pro?ci ch?opy i wy sowizdrza?y ...

Górale twardzi! Wszystkie Polski stany.
Wszyscy wy wielcy a wszyscy bogaci
W mi?o?? Ojczyzny!!!

Witajcie Leguny!
Dzisiaj jeszcze bracia Polsce warci
Za wasze blizny.

Zje?d?acie wszyscy do mo?nej stolicy,
By swemu ga?dzie, dobremu Dziadkowi
Tam w Belwederze, w obszernej ?wietlicy
Ho?d z?o?y? szczery! A Jego czynowi
Piecz?? przy?o?y? z tej krwi jeszcze strugi,
Jaka w serc konwiach bulgoce i pieni.
On gospodarzem!.A wy wierne s?ugi.
Orzecie krzepko, równo ustawieni

W Polski zagonach od morza do morza ...

Tej waszej pracy ?wieci szcz??cia zorza!!

Witajcie Leguny!

Jadwiga Korulska.

ON W6DZ.

Za?wita? dzie? na firmamencie polskiej s?awy.
Wschodzi?o s?o?ce Wolno?ci w otoczy z?oto-krwawej.
Na karabinów maszynowych ta?mie, u dzia? lawety
pisali krwi? m?odzi "Szale?cy" przysi?g wersety.
Pisali bagnetami na skórze wroga,

jak Polska jest ich sercom ponad ?mier? droga.
Zbroczone krwi? przesz?o?ci znów w krwi maczali sztandary ...

A wiód? ich - On - Wódz ..• wzrok orli ... mundur szary ...

Wiód? ich przez ?mier? do ?ycia, w paszcze okopów rozwarte,

gdzie w kalendarzu dziejów now? pisa?o kart?
Przeznaczenie... On zmóg? je i przedoli?
m?k? co serce trawi, napi?ciem w?adczej Woli
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I powiód? z soli? przez 'Karpat ?miertelne ostre prze??cze,
tam, gdzie u bram Wschodu Wolno?ci z?ote t?cze

nad krwawo przerytem szczodr? ?mierci? polem,
On - Wódz - spojrzeniem wyjawi? sokolem.

Po krwawych dniach - przysz?y dni m?ki znów potem •.•

Za wi??niem magdeburskim zatrzas?y si? bramy z ?oskotem.

Lecz poprzez stra?e i mury
- serce mi?o?ci? ofiarne

nakazem czynu w Narodzie - trwa?o, m?cze?stwem ci??arne

Sz?y twarde dni pokutne... Szczypiorno... Benjaminów ...

?ama?y si? dusze i wole... Lecz trwa?a wola Czynu.
Dusze z niewoli s?abo?ci wyd?wiga? On ducha hartem,
w zwyci?stwie, czy te? w kl?sce trwaj?cy Wol? upart?.

A? wzeszed? dzie? Triumfu. U bram stolicy - miasta

Naród powita? Jego ... W tysi?ce t?um urasta ...

Okrzyki i fanfary ... Serca na ustach bij?ce ...

I On -

apoteoza Wolno?ci, myt s?o?ca.

On, co z krwawej topieli walk, z ciemnnicy dalekiej ka?ni

po przez Sybiru tajgi ... part je ... zwi?zki ..• moc? wyobra?ni
wyjawi? Polsk? woln? i zdoby? J? -

sercem, duchem, wol?. -

W dniu Swego triumfu wierzy?, ?e dusze si? z nim spol?.

I wykuwa?y si? dni - ogniwa w ?a?cuchu codziennego trwania ...

Trud... mozo?... praca tworzenia, stawania.

Utrudne dni... bezsenne, w my?lach noce ...

N a Belwederze sztandar - biel z amarantem - ?opoce ...

Zagranica w podziwie ... U nas - "wy?cig pracy" has?em

I zawi?? partyjnictwa, która nie wygas?a.
Lecz On -

wyrasta nad wszystko - nad part je, zyski, ma?o?ci

i w Panteonie Narodu zasi?dzie - On - Twórca Przysz?o?ci.

Teska.

DAROWA?E? NAM .••

Darowa?e? nam serce swoje wszechzwyci??aj?ce,
Dzie? ka?dy swego ?ycia ?ar twórczy swojej krwi,
R?ce da?e?: dwa m?oty w proch rozpylaj?ce
Ma?o?? ducha, czczo?? my?li, przetworzy?e? sny
Na rzeczywisto??. W wolno?ci nas uczysz pracowa?;
Dusz? rozsia? po Polsce na wschodz?ce ziarna;
Jak?e Ci? to Najmilszy Wodzu nie mi?owa??

J ak nie i?? w skiby roli, której ziemia czarna,

Ogrzana Twym oddechem, r?ki siewcy czeka.

My zrozumiemy si? wszyscy w Polsce: zbliska zdaleka

Ci?gn?? p?ugi b?dziemy, wytraca? k?kole,
Póki si? czyste ziarno w s?o?cu nie zrumieni

Idziemy' ?y?ni? ziemi? przysz?ym pokoleniom.
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W?adys?aw Szpali?ski.

CZE?? BORATEROM.

Cze?? bohaterom krwi, trudów i znojów,
Chwa?a dla Wodza i Wojska,
Cze?? ongi? poleg?ym w?ród bitew i bojów,
Z Ich krwi zmartwychwsta?a dzi? Polska.

?una po?arów od po?og nie gas?a,
Wróg bezkoniecznie chcia? m?ci? si? i m?ci?

"Powstanie"... "Do broni"... wiekowe te has?a ...

Zuchwale z nich sobie pozwala? wróg drwi?.

Lecz dzi? ju? to wszystko - zabra? czas przesz?y,
W cieniach powstania i burza majowa,
Na gruncie niezgody bratki ju? zesz?y
Wspólnie z wszystkiemi Bóg i Jehowa.

Proroctwem Ducha dzi? Polska steruje,
W ci?? ku pomy?lnej i jasnej przysz?o?ci
?wiadomo?? stanu i rzeszy kieruje,
Sko?czy?y si? partji rz?dy i z?o?ci.

I sta? si? polskim Prometeuszem,
Prorok wielkiego Czynu i Ducha

M?drcem, Jasnowidzem i Genjuszem
I wróg i naród i wojsko Go s?ucha.

Cze?? wi?c polskiemu Prometeuszowi

On rozjuszony naród pogodzi?
Wydar? dla Polski' piorun Eljaszowi
I niem we wrogów wewn?trznych ugodzi?.

S?awa dla wojska, cze?? Marsza?kowi

Niech ?yje Józef Pi?sudski

Przy Nim dzi? w Pa?stwie wszyscy gotowi

Wysi?ek wykaza? nadludzki ...

?wiat i Polska w wielkim jest ho?dzie,

Dla przewodnika Narodu i Wojska
On za m?odu ?ni? wolno?? w narodzie

Z Jego czynu ol?niewa dzi? Polska.

A sztandar Polaków - wielki i ?wi?ty,
Z zbudzonym or?em Bia?ym powiewa
W historyczne laury i dzieje zakl?ty

Wszystkich jednoczy, mi?o?ci? owiewa.

Józef Budzy?ski.

O WODZU.

On, to wielkie s?owo.

W nim zakl?ta jest mi?o?? Ojczyzny.
On honorem odrodzonej Polski

I skrwawionej po ojcach pu?cizny.
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Serce Twoje jak ogie? ofiarny.
Komendancie szarego legjonu -

Serce Twoje jak sztandar umar?ych,
odnowiony we krwi i we znoju.

w ogniu bitew i w chwilach upadku,
Posta? Twoja Wodzu ukochany
Stoi czysta, pot??na, otwarta

J ak sumienie Wolnego Narodu.

?o?nierz gin?c, Twoje szepcze imi?,

G?uchy na ból, n?dze, poniewierk?
Bo mu si?y do tego doda?o

Najdro?sz?go Wodza serce wielkie.

Dzi? b?d? spokojny-
Na Twoje rozkazy, pójdziem wszyscy,

Zab?ysn? bagnety, we krwi swojej utopim niezgod?
I ni? zmyjem winy naszych braci.

T. Skwarnicka.

MY?MY SZCZ??CIA NIE MIEL!. ..

My?my szcz??cia nie mieli wtedy tam by? z Wami

I po WOLNO?? wyj?? noc?, cicho skrytemi drogami
I zna? ju? wielko?? Jego - Komendanta.

My?my szcz??cia nie mieli krwi? w?asn? szafowa?

Ani si? z ran ?miertelnych s?ania?, ani bliskich chowa?,
W mogi?ki ciche po polach wyros?e.

Lecz Wy. Najlepsi nam, w czo?owej kolumnie,
Zostawiacie ?lad twardy swej ofiarnej drogi,
Cia?o tylko proch strawi, czyn nie legnie w trumnie.

I w powszedniego chleba szarym trudzie

Przez Was my wolno?? zdobyt? utrwalim,
Bez bohaterstwa: zwykli, pro?ci ludzie.

Wy wtedy ju?, my dzi?, nie dla odznacze?,
W zanadrzu serca przechowamy, ?wi?to??,
Bo zwalcza? j? dalej b?dzie wróg... i oboj?tno??.

Komendant mówi jeszcze... Kto czuje, niech s?ucha

I dniem codziennym utrwala testament,

Który, dla Polski tworzy PAN MARSZA?EK DUCHA.

Dnia 3. VIII. 1929 r.
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Leon Rygier.

KTO IDZIE? .•

- Kto idzie?
- Jestem ten, co idzie, k?dy chce!
Miecz

?. j.ednej r?ce mam, wór z ziarnem w drugiej.
A Indzie Jutra, to s? moje s?ugi,
A ludzie chwili

-. kamienuj? ?e,
- Stój!... Has?o 1. ••

-

Pró?nych s?ów nie rzucam: do?? ju? plew,
Poza mn? zgliszcza zdeptanego wczora,

Przedemn? rola, bezczynno?ci? chora ...

Plon ci odpowie ..• Znów chc? zacz?? siew.

- Nie przejdziesz!. ..

- Musz? przej??]. .. Niedarmoru wi?zy rwa?.
Pu?cisz mnie mimo, bo patrz: mam Achilla

Tarcz?, co wszelkiej w?óczni grot odchyla,
I moc mam, co poskramia bestyj sza? ..•

- Wi?c przejd?! ..•

Warszawa, dn. 19. III. 1926 r.

Leon Rygier,

OD PIERWSZEJ ZARAZ CHWILI.

Od pierwszej zaraz chwili, gdy nam Jego imi?
Rozb?ys?o, niby raca, bojowym sygna?em
I sz?o na ca?? Polsk? w dzia? huku i dymie,
Wo?aj?c: "Pójd?cie za mn? ... Do walki powsta?em!"-

Od pierwszej zaraz chwili, od pierwszego kroku

Tego marszu, któremu wolno?? by?a met?,

Pie?? stan??a w szeregu przy ?o?nierza boku,
Bo czu?a, ?e ten ?o?nierz by? tak?e poet?.

Wszyscy si? mog? myli?, pie?? si? nieomy1i,
Bo ona jedna tylko przelot ducha s?yszy,
I widzi, nad kim duch si? mi?o?nie pochyli,
I g?os jego tajemny rozpoznaje w ciszy.

Tak, ten ?o?nierz poet? by? - i wzi?? testament,

Co mu po wieku kaza? "wielkie stworzy? dziwo":

lJ ciszy? niewolników beznadziejny lament

I mieczem dla narodu zdoby? 1,pie?? szcz??liw? ...

"

20
Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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Có? dziwnego, ?e pie?? go kocha?a i kocha?

Ze z walcz?cym sz?a naprzód, zwyci?zcy skro? wie?czy?

DlaJniej m?dro?? ostro?nych by?a, jak macocha;

On.;..dopiero g?os wróci? jej 'piersi m?odzie?czej.

I widzieli?my wszyscy, jak po latach wielu,
Przez czarne chmury dymu i chwa?y niesiona,
Z ziemi obcej wraca?a na wzgórza Wawelu,
A On j? przyj?? w swoje rozwarte ramiona.

Leon Rygier.

BU?AWA.

Ta, któr? dzier?y?y d?onie

Zó?kiewskiego, Czarnieckiego,
Co w chwale wieczystej p?onie
J ak s?o?ce, - i której strzeg?
Anio?owie, by jej ?adna

Nie splami?a rdz? nies?awa-

Ta sama -

czysta i w?adna

Polska hetma?ska bu?awa

Dzisiaj ze skarbca dobyta,
Dawnym blaskiem promienieje,
Blaskiem, w którym Polska czyta
Nowej wielko?ci nadziej? ...

Bo gdy j? ujmie prawica,
Co rwa?a nasze ?a?cuchy,
Tego hetmanów dziedzica,
Pobratanego z ich duchy,
To chocia?by zawi?? licha,
Na wielko?? jadem plwaj?ca,
Znów mu da?a pi? z kielicha
Ocet z ?ó?ci?, i bez ko?ca

Rzuca?a ciernie pod nogi,
On si? nie cofnie z pó? drogi,
Bo nie z soli, ani z roli,
Lecz powsta? z tego, co boli ..•

I pójdzie hetman niez?omny
Drog?, co wiedzie na szczyty,
W s?o?ca swego blask ogromny.
W chwa?? Rzeczypospolitej;
Cier? zdepcze - a sercu ka?e

l\filcze?, gdy je pod?o?? zrani,
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Bo je dawno przed o?tarze

Ojczyzny ju? rzuci? w dani

Przysta? ju? na m?k? krwaw?
Za naród swój i sw? ziemi?-
I wie, ?e razem z bu?aw?
Najci??sze przyjmuje brzemi? ...

Patrs-?e dzi?, Polsko, na niego,
Bo to jest jeden jedyny,
Co si? do dnia dzisiejszego
Osta? z twych or?ów rodziny;
Jeden -

niechaj nikt nie przeczy:
To nie s? pochwalne rymy, .

Lecz mowa widomych rzeczy,
Na które co dzie? patrzymy;
Jeden -lecz Polska w nim ca?a,
J ej wolno??, wielko?? i chwa?a
Bo nie z soli, ani z roli,
Lecz powsta? z tego, co boli.

Kazimierz Wierzy?ski.

SULEJÓWEK.

Sko?czy?em pisa? ksi??k? o wojnach i królach,
O po?arach, co w sercu wygasn?? nie mog?.

J ak tu cicho i dobrze, gdy niema nikogo,
Prócz dzieci na werandzie i ?ony przy ulach.

Odlecia? szum zwyci?stwa, wiatr odbieg? uniesie?,
Zamilk? szum waszych duchów, którzy ze mn? szli?cie,
A jeszcze móg?bym, patrz?c jak k??bi? si? li?cie,

Pomy?le?, ?e to stamt?d ... Nie, to zwyk?a jesie?!

To s? naj prostsze sprawy te wszystkie doko?a,
Wielko?? jest dla skaza?ców, ma?o?? dla narodu,

sko?czy?em ju? r?kopis, wychodz? z ogrodu,--.
Nie mówcie, ?e mnie znowu g?os nieznany wo?a.

Id? drog? zwyczajn?, niech brzegi porasta
I trawa si? przyk?uwa sk?pym urodzajem,-
Tak szed?bym wprost przed siebie, szed?bym ca?ym krajem,

Byle dalej od ?uny tego z?ego miasta.

Nie s?ucham jego wyzwisk, --.

wystarczy mi zdrada,

By milcze? i sta? dumnie w?ród gradu kamieni,
Dla siebie mam ten wieczór, ten spokój jesieni,
Który, jak paj?czyna, na rany opada.

20*
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Niech ·ta przestrze? zostanie przedemn? ju? cicha,

Niech mrok si? porozsnuwa i wiatr w?ród badyli,
Niech ci?gnie z ??k omglonych i wokó? rozpyli

Zapach zió? butwiej?cych, niech ziemia oddycha.

Tak mi jest dobrze. Ziemi nie wezm? z pod powiek

Wielkiej, niezrozumia?ej, któr? noc szcz??liwa,

Jak ciemn? swoj? mi?o??, powiek? zakrywa,
Któr? kocham, jak zwyk?y, zakochany cz?owiek.

J kiedy chcia?bym odej?? z jej milczeniem dalej,

Czuj?, ?e nic mnie z miejsca o krok nie posunie,
?e musz? zosta?, patrze? twarz? w twarz tej ?unie.

J czeka? kto z nas kogo spojrzeniem przepali.

Wojciech Byczek.

KOMENDANTOWI.

Patrz! Oto p?yn? przed Tob?

Tysi?czne - tysi?czne zast?py

Tych - którzy w dniach mord?gi ur?gali grobom
I razem z Tob? darli or?dzie ?mierci w strz?py
I razem z Tob? rzucali na szal?

Wszystko, co mieli - i marli we chwale!

Patrz, - jak oni s? mocarni,

Jak dusze ich wiar? si? pal?!...
Wszak oni razem z Tob? w polach bitew marli

Od kul, g?odu i ch?odu - ku jasnym nios?c dalom

Sztandar wolno?ci w s?o?cu rozpostarty
I gin?li jak dzieci drugiej w dziejach Sparty! ...

Oni s? pot??ni pot?g? Twojego ducha

W kurzawie gromów i b?yskawic czerpan?

Kiedy Bóg mod?ów krwi p?yn?cej s?ucha?,

Kiedy? szed? z szabl? nag? przeciw trój-szatanom,
Którzy Ojczyzn? nasz? w kawa?y rozdarli,
Mimo krwawych protestów tych - co za Ni? marli,

Tych, którzy do ostatniej chwili J? d?wigali
W roz?wity - by Jej s?o?ce Wolno?ci rozpali?!...

Wodzu! patrz na wiernych Sprawie synów,
Którzy razem z Tob? r?bali trój - obro?e ...

Którzy w kurzawie bojów szli nie dla wawrzynów,
Lecz trwali jako ten oracz, co w ?mud-m?ce orze ...

Lecz szli - aby z wspólnego krwi ofiarnej Czynu
Zi?ci?y si? nad Polsk? zmi?owania Bo?e!

Ty wiod?e? ich jak or?y ku Wolno?ci ?witom,
Które wstawa?y we krwi nad Rzeczpospolit?!
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Oto resztki Szale?ców z pod Kielc, Limanowej,
Krzywop?otów, ?owczówka, Mo?otkowa, Góry ...

Z pod Stochodu, Sohieszczyc, Lasków - Rafaj?owy ...

I z tysi?cy pól krwawych - gdzie tam walczy? który ...

Oto resztki Twych synów, mocnych jak granity,
Co kuj? jasno jutro dla Rzeczpospolitej! ...

Wodzu! Oto Ci, których na polach Chwa?y
Nie po?ar?a ?mier? krwawa -

w rozprawach or??nych,
N a które szli za Tob? - i za Or?em Bia?ym-
Stoj? przy Twym sztandarze zast?pem pot??nym,
By zagrzmie? chciwym wrogom przez te ?wie?e blizny:
Nie damy grudki ziemi z ?ona swej Ojczyzny!. ••

Krosno, czerwiec 1929 r.

Stefan ?t'rom'iki.

*.
* *

Gnij?. wci?? w duszy z?e jady
I roz?amuje wci?? serce

Bezsilna lito?? nad Tob? ...

Wre w duszy w?ciek?o?? gromady
Wykarmiaj?ca morderc?,
A jestem zawsze sam z sob? ...

Ach, zlicz ju? dni te plugawe,
Na wi??niów prze?yte chlebie,

Z gard?em zduszonem rzemieniem,

Daj zezwolenie ?askawe,

?e czas ju? umrze? za Ciebie •

Z Twojem na ustach imieniem!

Wydrukowany w • Kurjerze Porannyms 19. III. 1929 r.

Gwido Trzywdar Rakowski.

BELWEDER.

W jesiennym s?o?ca sk?onie Belweder cichy stoi

Biel? pa?acu ?ciany, podcienia i kolumny
. .

W marzeniu krzesn? mary... Mar poczet WIelki, t??ny
W at?asach, akselbantach, w jedwabiach i we zbroi.

Za furt?, za ?elazn?, posuwisto, sowicie
.

Alejami lud p?ynie we ?wi?tecznym, fes?y?e,
Graj? tr?bki pojazdów p? ?sfaltu r?wm?e!
Za dJ"??wan:d za krat?, kipi zwyczajne ?ycie ...
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Uciekam ode? zdala, w ?cie?ynki ?wirem szumne,

Mierzw? li?ci pachn?ce, konarami drzew tajne,
Pie?? -

gra mi ?ycie inne, a równie ?yciodajne
Jak tamto, tera?niejsze, a takie brudne, t?umne ..•

• * •

P?yn? wichrzyc? lata. W Belwederze si? pieni ...

·

Ksi???-ka?muk, satrapa, wódz polski z woli cara!. ..

Wokó? - kornych s?u?alców po?o?y?a si? chmara .

Jedna w?ród nich Joanna ?owicka smutna ksieni .

Przez okna patrzy blada, jak ogród mg?a spowi?a,
W posta? marsow? króla na koniu... ko? si? spina!. ..

Ksi??na marzy
- poetka Bije S?awy godzina!

Jakie? cienie w ogrodzie Co wiesz? .. Ty? si? zdradzi?a l
.."

W podwoje uderzaj? ... Gdzie on? - M?? twój? - Gdzie

Ksi??e?1. ..

?ajdak! - Skry? si? ? sypialni?! ... Uderzaj? kolbami

Pr?dzej, pr?dzej! ... Czy nie wiesz? - Ta mi?o?? ciebie plami,
W Warszawie, tam w mgle sinej - powstali podchor??e ! 1. ..

** *

Mijaj? lat dziesi?tki, zmilk?y Glorji dzwony,
M?ka Polska w drzew parku skarg? niewoln? j?czy,
Z pa?acowych ram starych, ze z?oconych obr?czy
Patrz? si? ruskie cary

-

patrz? si? Romanowy ...

Nie stanie ich, nie stanie. Wolno?ci wstaje dziewa,
Na ?an ro?ny, na krwawy wyzywa, na bój leci,

Leguny - Polskie Wojska - Orl?ta, polskie dzieci! ...

?

Rozkwitn??y weselem, zazieleni?y drzewa!. ..

* * *

I dzi? w parku, w Alejach, na kwietnej wynios?o?ci
Oparty odrzew zr?by: o zadumanej twarzy

Starszy Pan w maciejówce, samotny duma, marzy ...

On -

w narodzie - Najpierwszy -

prosty, jak ludzie pro?ci ...

Tylko jednym wieczorem pó?nego listopada,
Gdy dwudziesty dziewi?ty dzie? szarzeje wieczorem,
J ak ka?? dawne lata - przed owym bia?ym dworem

Komendy polskiej s?owo z ust podchor??ych pada ...

Wychodzi w maciejówce starszy Pan w podcienie
I salutuje warty pod rytm rycerskiej pie?ni ...

Prze?ni? si? chwile ró?ne - ta chwila si? nie prze?ni:
On -

Pierwszy Pan Marsza?ek i podchor??ych cienie.
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Kazimierz Andrzej Czy?owski.

ODPRAWA 1926 ROKU.

?rzeci?gn?li na piersiach swoich ran szkaplerze
l na drog? w swe serca krew wszystk? zabrali,
I przybyli odmówi? swej s?awy pacierze,
na swych twarzach odkurzy? mars starych kaprali.

Bezdro?ami z stron wszystkich, do strzeleckiej Kaaby,
szóstym sierpnia skrzykni?ci sierpnia weterani,
przybyli wyprostowa? kikuty i graby
i przepatrze?, czy marszem s? bardzo sterani.

Przyjechali cywiln? odprawi? parad?,
swej ?o?nierskiej w?ócz?gi przez ?mier? do zwyci?stwa,
zdeptanemi nogami tupn?? defilad?
kl?sk, tryumfów, ran, wi?zie?, rozpaczy i m?stwa.

N a kieleckim si? rynku po rowach rozsiedli
'

i w dniu jednym lat tuzin z swoich bark ?ci?gaj?,
jakby z kot?ów ju? wszystkie swe blizny wyjedli.
jakby Bóg ich mianowa? nie ?mierteln? zgraj?.

Obywatel Komendant, pan pierwszy Marsza?ek,
z brwi? krzaczast?, nawis?? sumieniem i Polsk?,
zbiera raport z kamrackich kosza?ek-opa?ek,
o zbiórce na wojenk? z ?mieciami chocholsk?.

Ze stolicy, z za?cianków, z nad morza i z Tater,

skrzykni?ci szóstym sierpnia i "Pierwsz? Brygad?".
staj? w szereg wys?ucha? rozkaz dróg i kwater

i plan bitwy zaci?tej z ma?o?ci? i zdrad?.

Do?? o Polsce zadarmo dostanej pyskowa?.

My?my Polsk? z bebechów wojny wyr?bali!
Nie damy Ni? z?odziejom kupczy? i szachrowa?!

Ha?b? gwo?dzi? b?dziemy rodaków-szakali!

N a b??kitnej i ?ywej wst?dze wiernej rzeki,
.

na piersiach naszych wisi krzy? z drzewa spróchni??y.
?aden most nam nie dziwny

- marsz ?aden daleki,

do Polski tej, co by?a ?yciem naszej chwa?y.

Przy lirycznej piosence "husia-siusia, rum-ta dra",

rozkaz, stare raz jeszcze prostujem kulasy,
od Krakowa na szosie dudni strzelców kadra,

hej! Wstawa? relutonyl Poprzeci?ga? pasy!
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Od lewego samotnie odbij, lub paczkami!
I marsz ka?dy przed siebie, gdzie nogi ponios?:
Ulicami, biurami, gminami, sklepami,
a wszyscy pospolit? Polskiej Rzeczy szos?.

Do niewoli bra? je?ców t?skni?cych zaboru:

Z szuj oczyszcza? przedpola! Z ?ycia ?ciera? ?niedzie.

Maszerowa? po gruzach ostatnich soborów,

za Nim, co na przedzie, na kasztance jedzie!

Dnia 6 sierpnia 1926 r.

Franciszek Lipi?ski.

POLONJA RESTITUTA.

(wyj?tek z poematu)

"Otom dzisiaj, wy moi, naj dro?si ?o?nierze,

pot?g? naszych czynów na Pa?stwa jest szczycie,
dumny z was, jak wy ze mnie, staj?, - by przymierze
zacie?ni? z wami, którem skowa?o nas ?ycie.
Staj? i brak mi si?y oprze? si? pokusie
wspomnie?, które oplot?y dusz? prz?dz? mi??

najmilsz? memu sercu, cho? w jej szcz?snym losie

tak rado?? jak i smutek z jedn? bi?y si??.
Dziwnem to, jak?e prawdziwem - co nas hartuje,
stroimy z czasem czule girland? wspomnienia
tak cudn?, ?e nikt wtedy z nas wcale nie czuje,
ile nam dzie?- ów przyniós? szcz??cia czy cierpienia.
I to jest mi?em. Dla mnie we wspomnieniach ?yje
ten czar tak nieuchwytny w ?adne s?ów mira?e,-
?e z mi?o?ci? wspominam, co pier? w sobie kryje,
i cz?sto w samotno?ci nad swem wczoraj marz?.

Ros?em pod czu?em okiem najdro?szej mej matki

w cichym zak?tku Litwy w niedost?pnej g?uszy.
ona d?oni? troskliw? wonne sia?a kwiatki

prawej, szczerej mi?o?ci w nieska?onej duszy.
Ona bawi?a oko wspania?? przyrod?,
ona uczy?a kocha? Ojczyzn? jedynie,
ona wlewa?a prawo?? w moj? dusz? m?od?,
ona kowa?a wszystko, co w mem sercu p?ynie ...

?y?a we mnie powaga i wola okrutna,
ziemia p?aka?a smutkiem z ka?dej ?wiata strony,
nie cieszy?a mnie m?odo?? - ta by?a za smutna

tragedja ros?a w oczach, z nieb spada?y gromy!
Kraj moich ojców dawno rozszarpa?y s?py,
i dzi? usilnie pi?li do "wynarodowienia"?
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Cierpia?em... bole mi dusz? targa?y na strz?py
ryj?c na niemej twarzy bruzdy przygn?bienia.'
Szarzyzn? swoj? snu?em po?ród spo?eczno?ci,
zawsze zamkni?ty w sobie, drugim nie ufa?em,
a? i mnie chwyci? srogi tr?d "sprawiedliwo?ci"
carów, za to, ?e braci swych zdradzi? nie chcia?em.

Wspomnienie jest to mi?e mimo burz pot?gi,
jako realja ongi? szarpa?y mi serce,

kiedy siedzia?em smutny i wch?ania?em ksi?gi
tam, gdzie? w zak?tku Azji na swej poniewierce.
I mi?ym jest mi ten trud wniesion wojny sza?em

nie przez to, ?e?my czynem wspólnym cud stwarzali

ja was, ?o?nierze moi, czule piastowa?em,
gdy dusz?, sercem przy mnie zawsze wy?cie stali.

Nieraz w?ród kul po?wistu bezradny stawa?em

przed zaufaniem ku mnie, co wam w sercach tli?o,

przed dusz waszych dla sprawy naj?wi?tszej zapa?em,
przed m?k?, która o mnie wam cia?a trawi?a.

Wspólna nas m?ka gniot?a, nie o w?asne losy
dawno nam l?ni?y znoju i szcz??cia pob?yski,
dawno z nas wytworzy?o cne ?ycie kolosy,
- my?le? o w?asnej s?awie - cel dla nas za niski.

?o?nierze moi! ja was kocha?em mi?o?ci?
lecz nie dowódcy, ale towarzysza-brata,
co w znojnem ?yciu dzieli si? trosk?, rado?ci?,
która nam. wspóln? wst?g? serca; dusze splata.
WOLNOS?! to pierwsza meta naszego pochodu-
dzi? si? przed nami pi?trz? ogromne trudno?ci,

trzeba nam w ?onie Polski o przysz?o?? narodu

walczy? z naszych rodaków hydr? partyjno?ci
Trzeba nam walczy? z bra?mi ?ród strasznej szarzyzny

?wi?to?ci ich przyziemnych i czynami szczerze,

dowie?? ca?emu ?wiatu, ?e DOBRO OJCZYZNY

JEST ?RÓD?EM NASZYCH CZYNÓW - kochani

?o?nierzeII!"

Ty jeszcze ?yjesz i dzia?asz

i cho? Ci kuj? pomniki,
czynami czynów pa?asz
nieporównany z nikim!

Wyros?e? ponad wszystkich
na pos?g wiecznotrwa?y,
a my jeste?my listkiem

szemrz?cym Twoj? chwa??!

Jak?e bezwstydnie ?lepi
na r?ku z ran? okowów!

Lecz Twoja wielko?? nas krzepi

wierzymy Twemu s?owu,

sercu Twojemu i dzie?om,

Ty, co si? z Polsk? zmagasz!-
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Niech?e Ci Bóg pomaga
'

w tem, by si? ju? rozpocz??o
pracy or?downictwo
w Ojczy?nie wszerz i wzd?u?

pod Twoim przewodnictwem,
?ród niepogody, burz.

Idziesz przez ?wiat nios?c na ramionach

jak ?wi?ty jaki, co poch?on?? Boga,
GMACH CA?EJ POLSKI - przyciskasz do ?ona,
do serca, które pali si? mi?o?ci po?og?!
Marsza?ku, po Twej wiktorji,
sercem nape?niasz Polski historj?.

Niepotrzebne dla chwa?y te wiersze,
nie oddadz? wielko?ci ?yj?cej-
bowiem dzia?a tu Marsza?ek pierwszy,
Polsk? stawia mi?o?ci? gor?c?!
?wiat buduje my?li naszych górnych,
Polsk? ko?czy, wznosi ?ycie prawe,

a w tym kraju jeszcze dzi? potrójnym
??czy prac? charaktery s?abe.-

Zbli?a Polsk? do stuleci

posuwa o ca?y wiek-

cz?owiek, co miljonem ?wiate? ?wieci,

natchniony Cz?ek!

Pocz?? walczy? z wa?nionym narodem,
w samotno?ci tworzy'? Polsk? now?-:-

ON WIE, JAK ?YC MA TEN NARÓD M?ODY,
JAK ROZWIJA? SI? SW? PYCH? ZDROW?!

Ju? si? Polska zapada?a w przepa??
w chwili ciemnej i pochmurnej
ale On jej nie pozwoli? upa??,
wzi?? w ramiona to brzemi? powtórnie
i pokaza? jak si? krajem rz?dzi

tajemnicz? dusz? i spokojem,
kiedy Polak w zmartwychwstaniu b??dzi?,

kiedy toczy? z w?asnym krajem boje.-

Wol? gro?ny, wódz szlachetny, dobry,
sta? si? dla nas Polski idea?em,
wolnej Polski Boles?awem Chrobrym,
Or?em ponad Polsk? bia?ym-

Nie wiedz? jeszcze Polacy,
kogo te? maj? w Tobie-

nie znaj? jeszcze Twej pracy
- -

mo?e - gdy legniesz w grobie.
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Ty im napewno przeszkadzasz
sw? wol? nieprzejednan? -

Twa w?adza im zawadza,
w szlachetn? czysto?? ubrana.

Gniewa was jego si?a woli,
czysto?? serca, my?li, wiara w przysz?o??
Ona was, Polacy, boli-

od którego tyle NADZIEI zawis?o?!
Na was trzeba do?? silnego bicza

by wasz? swawol? ograni(ly?!
Was cie? wrogów prze?laduje jeszcze,
w sercach ?yje niewoli jad straszny
je?li On was uj?? w pracy kleszcze,
to dla Polski, to dla szcz??cia w?a?nie!!!

Legjony!
Niechaj z waszego siewu

wyro?nie lud zolbrzymia?y,
pe?en twórczego ?piewu,
zadziwia? ?yciem ?wiat ca?y!

Wielki jest, zdolny, wynios?y,
ten polski naród w narodach,

jak?e ta Polska uro?nie,
W COISI? ZAMIENI JEJ M?ODO?????
O Bo?e wszystkich Polaków

uczy? MI?O?CI? gor?c?

i chciej ich zamieni? w s?o?ce

na ludów Twoich szlaku!

Niech one nasz? wiar?,
.

?wiec?c? Twoj? ?wiat?o?ci?,

o?yj? jej wielko?ci?
i graj? na fanfarach

o szcz??ciu ?wiata wieczystem,
jak przenaj?wi?tszy Chrystus!!!
Z przenaj?wi?tszego imienia,

co drugiem jest po Bogu

Ojczyzno wolna! w promieniach
u ?witu jasnych progów,
b?d? pozdrowiona rado?ci?,

b?d? ukochaniem s?oneczna,

b?d? wywy?szona jasno?ci?,
WIECZNA!!!

Sta? si? o?tarzem p?on?cym
wielkiej, wieczystej wolno?ci,.
a Twe ?ycie zmartwychwstaj?ce

pali si? zorz? MI?O?CI!

Módl si? do wszystkich llarodów
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S E C E M - a one tak?e do Ciebie,

by trwa?a wieczysta zgoda,
która nienawi?? pogrzebie.-
Ty b?dziesz znowu zaczyna?
nowe ?ycie przerwane.-

Oto Ci si? nao?cie? otwar?o:

Wi?c w Imi? Ojca i Syna
pójdziemy w wieki ?wietlane

tam, sk?d nas niewola wypar?a.
Otwar?y si? Bytu bramy,
w Imi? ?ycia - ?ycie zaczynamy,

nowy patrjotyzm szerzy?,

przeobra?a? lud i siebie-

niech na ca?ej naszej glebie
lud w nas i w siebie uwierzy!

Franciszek Lipi?ski.

POLONJA RESTITUTA.

(drugi wyj?tek z poematu)

O, nieraz bra?em

Tw? dusz? w d?o?

swoj?, by zedrze? z niej opony

tajni i bez zas?ony
zajrze? w najg??bsz? jej to?!

WODZU! - znam Ciebie. Twego "JA" g??biny
nie skry?e? przed okiem mem wra?em,

gnanem ciekawo?ci sza?em ...

Tak!... sza? to by?
podej?? Ci? tu? i skrycie
porwa? co? tak zazdro?nie kry?
w ?o?nierskim habicie!-

Nie s?dzi?e?, ?e w tej Rzeczypospolitej
w?ród masy ró?nolitej
obywateli
kto? si? o?mieli

si?gn?? po Twoj? ja??.
- Tylu o Tobie ?piewa?o,
tworz?c legend?, ba?? ...

Lecz si? nikomu nie chcia?o

zajrze? do prawdy krynicy
Z maski zedrze? przy?bic?.-
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Znam Ci?, WODZU, - na wrzecionie
Twej duszy k?ad?em d?onie,
prz?dz? pie?ci?em czule,
znam jej rado?ci, hóle
znam Ci?, W O D Z U! - Po ko?owrocie

sn.uje si? ??o?ych ?ci niezliczonych krocie,
mistern? SIeCI? paj?cz?

motaj? serca, dusze-

widz? -

p?on? jak t?cze,
widz? - mi?o?? p?ynie,
w sercach narodu stawiaj?c ?wi?tyni?.

W O D Z U! jak?e Ty dumnie
stoisz na ??dz cz?owieczych trumnie!

zdepta?e? w sohie egoizmu zmor?

zhroj?c si? w m?stwo, - pokor? -

serce Twe t?tni jedynem pragnieniem-
MI?O?? OJCZYZNY MA BY? PO?WI?CENIEM
WODZU! znam Ciehie!

-----------

Kazimierz Wierzy?ski.

DROGA DO NOWOGRÓDKA.

Z domu mego, z Warszawy, do Wilna niema szosy,

Traktu, którym si? prosto w ojczyzn? m? da1ek?
Przebra? mo?na przez letnie, pachn?ce sianokosy,
Przez sosny nad Niewia?? i nad nieme?sk? rzek?.

St?d z Warszawy trza drog? przedziera? si? okr??n?,
Nie nazbyt dla woja?y - i ?pieszy? powolutku,
Ko?a po same osie w p?achetkach piasku grz?zn?,

Po drodze zajazd czeka go?cinny w Nowogródku.

Tameczne oka le?ne, jeziora balladowe,
Po nocach ko?ysz?ce zielony s?up ksi??yca,
N achodz? wtedy serce i rozmarzon? g?ow?,
Która od samych wspomnie? tym krajem si? zachwyca.

Po ?cierniach pól, po trawach, po ?liskiem mchu igliwia
Jak miedz? mej pami?ci przez ziemie te przechodz?,
G??h borów romantyczna nanowo mnie zadziwia,

Poetów na tej dziwnej spotykam znowu drodze.
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W tuchanowickim parku, sierocym po Maryli,
Niech tylko wiosna echem odezwie si? s?owiczem,
Noc mi?o?? zaprzepad?? nad sercem znów rozchyli,
J ak z Litw? star? wtedy - rozmawiam z Mickiewiczem.

Lecz mnie tam wiedzie jeszcze nieznana inna s?awa,
Nie czarodziejstwo nocne i wo? tej ziemi czerstwa,

Ja pods?uchuj? dusz? zamkni?t? w grób Gustawa

I w pustej bia?ej celi po stuków bohaterstwa.

I wtedy ch?ód ?miertelny rozumiem tej Pó?nocy,
Co w wszystkich tu upartych zapad?a kiedy? ludzi,

J ak Ciemno?? si? podnie?li i pe?ni ciemnej mocy

Krzykn?li czarn? warg? do ?wiata: niech si? zbudzi!

I poszli z go?? pi??ci?, wojskowym poszli krokiem,
I ziemi? tyraljer? opasa? chcieli krwaw?,
I urodzajem k?adli pod ziemi? si? g??bokim,
I teraz jeszcze wschodz? nieznan?, inn? s?aw?.

Ich krok tam jeszcze s?ycha?, po starych miedzach chodzi

I marsz swój zamy?lony po drogach tych powtarza,

Dlatego tam mi bli?ej i lepiej mi i s?odziej,
Dlatego Nowogródek i Litwa i Niewia?a.

Witold Zechetuer,

KORSARZ IDEI.

(Po czynie majowym)

Gdy na fale spienione run? me okr?ty
niebios p?aty wieszaj?c na kwitn?cych masztach,
serce ?wiata dr?y w trwodze, w szcz??ciu niepoj?tem,
?e otwiera si? z trzaskiem nowych dziejów karta.

W gwiazdy bij? mych syren lotne tre?ci? krzyki
gwiazdy lec? do r?k mych na skrzyd?ach historji
przecinam biegiem my?li wirów odm?t dziki,
korsarz idej, u steru ogromny, dostojny.

Czy widzieli?cie ?wity wstaj?ce po?arem,
gdy sztandary si? krusz? i przysi?gi wal??
i dni tupot nad waszym st??a?ym kurhanem,
gdy okr?ty me w ?wicie roz?agwi? si? zda?a?
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Grom we mnie si? stokrotni, huk Jutra przenika!

Bronzowe,. w wo? wawrzynów strojone pos?gi
gn? skronie mchem poros?e z dr?eniem niewolnika

przed triumfem mej wichrem rozwian?j chor?gwi.

Rozpry?ni?ty w wir kl?ski ocean umiera.

Bojowiec ??dz najwi?kszych na fal r?ku p?yn?.'
Za chwil? z gromów. biciem, w?adca nowej ery
do portu wype?nienia zawin?!

<,

A je?li trumny. waszych szkieletów jak próchno
pod m? stop? w proch zmia?d??, to wytl? z nich ?ycie,
w którem serca Mi?o?ci? Zwyci?sk? wybuchn?-
i pójd? Przysz?o?? szarpa? za serce. S?yszycie?!

Kazimierz Andrzej Czy?owski.
-

PAN MARSZA?EK.

(fragment).

On da? rozkaz do zgody! Zaprzesta?cie szczucia!

Wszak?e wiecie ju? teraz, kto w Polsce ma si??!
I wiecie, ?e kres nasta? w twarz narodu plucia!
?e króle i komuny wam si? tylko ?ni?y!
Mo?ecie Go nie kocha?, je?li was przera?a ...

Lecz szanowa? musicie, jak Ducha w?odarza!!-

***

Wam za? masom szerokim wi?kszo?ci narodu.

Wraz z Nim wiara niech wróci, ?e ojczyzna ?yje!
?e odejdzie z pod okien waszych widmo g?odu!
?e jest serce, co czuje! I s?d który bije!
?e On, pierwszy marsza?ek i komendant szary,

Raz jeszcze Prawo Ludu wzi?? na swoje bary ...

Jerzy Braun.

WIERSZ O PI?SUDSKIM.

Nie umiemy w m?ot przeku? ?o?nierskich uniesie?

i szaruga dni zwyk?ych serca nam prze?era.

O gdyby? wzi?? nas w d?onie i takimi w8?zesi?,
jacy?my szli w mundurach za Polsk? umiera?,
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Go?ci?ce wtedy drga?y, jak struny olbrzymie
pod gradem naszych kroków, jak pod Bo?ym biczem.

I gna?o nas jak burza Twoje gromkie imi? -

Komendancie, lwie siwy z pochmurnem obliczem.

W ?unach ta?czy?y konie i ciemne sztandary
pok?oni?y si? salwom strzeleckiej piechoty,
od Krakowa do Wilna zahucza? po?arem
ten sam listopadowy i styczniowy motyw.

Samosierr? natchn??e? u?anów Beliny
i piechurów zmienia?e? w grochowskich czwartaków,
a g?os Twój im alarmem, jak dobosz z Olszyny
?by m?odzie?cze w pochodnie rozwiewa? pod czakiem.

Cho? gwery mieli stare, jak muszkiety szwedzkie

i wszy ich ?ar?y w marszu i g?ód pali? w grdyce,
na komend? Tw? ka?dy straceniec strzelecki

piorun zamiast naboji znalaz? w ?adownicy.

I Tob? by? ten wicher, co p?aszcze im targa?,
Tob? by?y te grzmoty armatnie na niebie,
Ciebie nie?li wraz z Polsk? i wraz z krwi? na wargach
i jak w wolno?? wierzyli, tak wierzyli w Ciebie.

Kaza?e? im i?? boso. to sto mil szli prosto,
kaza?e? im umiera?, to ?miej?c si? marli,

byle tylko na czele widzieli Tw? posta?
i byle si? wraz z Tob? przez piek?o przedarli.

I wrócili?my w kwiatach. w proporcach i w pie?ni,
czarni, jak. dzikie or?y osmalone w dymie.
Ty? my?la?, ?e?my Tobie czynami rówie?ni

i ?e nam wszystkim tak?e .,Pi?sudski" na imi?.

I zawiod?e? si? na nas Komendancie mi?y
my?my nie byli godni Twoich wielkich marze?.

Umieli?my umiera?, lecz by?o nad si?y
zachowa? wielko?? ducha dla codziennych zdarze?.

I mia?e? w nas z?ych ch?opców, niekarnych i g?upich;
swarz?cych si? jak dzieci o bia?e i czarne.

I ten krwawy szmat Polski, co? Ty nam okupi?.
my?my psuli bezmy?lnie i pruli na ?arne.

A przecie? jest nas tylu i takich skrzydlatych,
taki w nas wulkan drzemie i tyle si? krzyczy
- czekamy by nas gest Twój. co bra? na armaty.
na warsztaty powo?a? i drogi wytyczy?.
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?eby? nas tylko sch?osta? jakiem? strasznem s?owem
by?my zbyli lenistwa, ?lepoty, zawi?ci

'

i sp??li m.il?on grzbie.tów i podnie?li g?owy
w pierwszej brygadzie pracy pierwsi legjoni?ci.

??by sz?a?a ziemi? ?d zgie?ku murarzy
l zeby SI? budowa d?wiga?a w sto pi?ter,
a? do tej namarszczonej, do kamiennej twarzy,
któr? tytan wyrze?bi? i Anio? op?ta?.

Wtedy zmieni si? Polska w pracowni? olbrzyIni?,
tysi?c wielkich porywów kuj?c? w czyn jeden
- i znowu jedno nad ni? za?opoce Imi?
i jeden si? jak sztandar rozwinie Belweder.

M. Zandrówna.

*
* *

I coz pot??niejszego, jak kiedy si? wali

Ulewa s?ów Twych mocnych, rze?wi?cych, jak burza?

•
O Marsza?ku! Mów dalej - i pisz jeszcze dalej:
Niech si? mot?och ?wi?toszków w?cieka i oburza!

O t?umie! n?dzny t?umie, pe?en bigoterji!
Tobie nagiego s?owa, prawdy trzeba nagiej.
Twe my?li s? podobne do lichej materji,
Obszytej tandetnemi koronkami blagi.

Cz)' my?lisz, ?e powstrzyma to twoje zgorszenie,
Lub bezmy?lne obmowy w sid?a swe pochwyc?
Tego, który buduje Polsk? niewzruszenie.

Zdzieraj?c z niej ob?ud? ?elazn? prawic??

Czy my?lisz, ?e cho? krok si? cofnie na swej drodze,

?e obchodz? Go Twoje zjadliwe "wymówki"?
- O, je?eli tak s?dzisz - to mylisz si? srodze!

Lwica, broni?c swych dzieci czy? zwa?a na mrówki?

Twoje sple?nia?e mózgi s? niby jad trupi
Lecz przed Nim, jak przed s?o?cem w cie? musisz si? chowa?.

O, jak?e? bezrozumny i pod?y i g?upi!
J ak gorzko tego kiedy? b?dziesz ty ?a?owa?.

21
Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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Czes?aw Pmszy?ski.
*

**

Odpu?? im Bo?e, nie wiedz? co czyni?
Szemrz?c bezmy?lnie na przedziwny blask,

Promieniuj?cy z narodu ?wi?tyni -

Zes?any z Wodzem symbol Twoich ?ask.

Bo przyjd? czasy, których serce czeka

I zrozumiej?, ?e wszechmocny Bóg
Kieruje naród r?k? Nadcz?owieka

Ku ?wiat?u prawdy w?ród nadziemskich dróg.

Przemin? wieki, przejd? pokolenia,
Zostanie Wodza nie?miertelny duch,

Prowadz?c naród drog? odrodzenia

W pot?dze, w szcz??ciu, jakie zeszle Bóg.

Warszawa, w lipcu 1929 r.

Z. Zawiszanka.

NASZ NACZELNIK.

(dla ludu i m?odzie?y)

To sam Bóg czasem Cz?owieka posy?a,
By by? ludowi pobudk? - sztandarem - -

Czy widzisz posta? t? w mundurze szarym?
Patrz dobrze, bracie, patrz: to wielka si?a!

To moc, co ca?? dzi? Polsk? przenika,
Olbrzymia praca i umi?owanie ...

Ten mundur równy jest bia?ej sukmanie

Pierwszego naszych powsta? Naczelnika.

I dzi? Historja si? spe?nia prawdziwa,
I my ?ywego Bohatera mamy!!
Na Jego piersi niez?omnej, bez plamy,
Bezpiecznie ca?a Ojczyzna spoczywa.

Z. Zawiszanka.

WODZOWI.

I.

?le ufno?? ca?? po?o?y? w jednym cz?owieku - mówicie?

W tym Jednym dusza miljonów wszystkich ?wi?to?ci swych
broni -

I straszno nawet pomy?le?, czemby si? sta?o to ?ycie,
Bez Jego oczu budz?cyc , bez Jego tworz?cych d?oni ..•
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Pot?dze Jego rozkazu woli swej odj?? nie mog?:
Ten-ci jest bowiem, co patrzy, oczami nieul?k?emi
We w?asny nasz szlak podniebny - hen, w polsk? prawdziw?

drog?
Do wiecznej ludów t?sknoty: Królestwa Boga na ziemi!

II.

Czyny Twe same wi??? si? w epos olbrzy?e,
Staj? pos?giem, d?wi?cz? rytmami sonaty

__

Gra patosem dramatu naj czystszym Twe imi?,
Liryk? kwitnie, jak kwiaty ..•

Z krwi i serc ludzkich Bóg Ci uczyni? tworzywo
?ycie zmieniasz w ?wi?tyni? Sztuki doskona?? -

Dumnym snom rozkazujesz, bajk? snuj?c ?yw?,
Oblec si? w cia?o.

Do?? raz widzie? t? g?ow?, b?ysk wzroku orlego ...

Hej, po?wiadczy historja i za Jat cho? trzysta
?e jest w ka?dej decyzji, ka?dym ge?cie Jego,
Wielki Artysta!

III .

• Niemasz na ziemi nic godniejszego czci,
jak odblask lica Bo?ego w obliczu cz?o

wieczem, w Bohaterze «.1

Dzi?ki Ci, dzi?ki, O Panie, ?e? da? mi Go spotka? na ziemi,
Oczami Go ch?on?? na jawie, ustami Go chwali? wdzi?cznemi-
I sercem Go pozna? natchnionem, odrazu, jak w bajce, odrazu!

I sta? si? ramieniem szcz??liwem ?wi?tego Jego rozkazu ...

Mie? o Nim prawd? sw? w?asn?, cho? t?um ju? s?d swój wypowie
I swem sumieniem po?wiadcza? ka?demu Jego czynowi.

Chwa?a Ci, Bo?e! cokolwiek mnie jeszcze w ?yciu tern czeka -

Widzia?em odblask lic Twoich w ?miertelnem licu Cz?owieka!

IV.

Co? czyni? na Tw? cze??

I w Twoje imi?!
Sztandar Twój nie??

W ogniu i dymie!
Gdzie? lecie? na Twój zew 1. ••

Gdy skin? brwi wspania?e,
Za szcz??cie Twe i chwa??
Przelewa? krew! ...

1 D. Mere?kowski.

21*
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De Vau.t.

WIERSZ Z PRZED MAJOWEGO PRZEWROTU

(wiosna 1926 r.)

Gdzie? Ty, o którym wieszcz w pie?ni swej ?piewa,
A ba?? wieczorn? cicho szemrz? drzewa? ...

... Którego Imi? powtarza kaskada

Srebrzysta, co szumi?c z gór ?nie?nych spada ? ...

Którego Naród z ut?sknieniem czeka,

?ni?c, ?e ju? chwila ta niedaleka,

Gdy rado?? zago?ci w serca zw?tla?e
I po dniach smutku nadejd? dni chwa?y ...

Ty jeste?, o Wielki - tu! w po?rodku nas,

Lecz milczysz! A jednak, czy ju? nie czas

By? skin?? zechcia? pot??n? Tw? d?oni??!
Jakie? to si?y Ojczyzn? obroni?
Przed za?lepieniem w?asnych jej dzieci?

Twoje to Imi? zarzewie roznieci

Co sp?onie ?arem ojczystej mi?o?ci,
I w sercach narodu po wiek zago?ci.

W Tobie zagadki spoczywa si?a,
Co si? w Adama wieszczbie tai?a;
J ej rozwi?zania czeka Polska ca?a:

,,43 królów ziemia Lechów mia?a,
.

Ty? ich nast?pca przez wieszcza wy?niony,
Na skronie Twe pada blask ich korony.
Ty? nim jest! W krwi Twej dawne bohatery,
A imi? Twoje jest 44!"-

W Lubawie 8. VII. 1929 r.

Artur Oppman (OR-OT)

PIE?? O WIELKIM CZ?OWIEKU.

S? niewidzialne do Pot?gi schody,
T?um ich nie dojrzy i mija zdaleka,
Niemi to w Wielko?? prowadzi narody

Wola Wielkiego Cz?owieka.

On jeden w?ada dziejów tajemnic?,
Nad przepa?ciami on jeden i?? umie,
On duchem wieszczym i my?l?-orlic?

Dusz? narodu rozumie.
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W nim lat tysi?ca zwi?za?y si? moce,

Wie, co wstecz by?o, co za jutra progiem
O swej ojczy?nie' on w bezsenne noce

Sam-na-sam rozmawia z Bogiem.

Szcz??liwy naród, który go posiada
I na szczyt d??y za jego przewodem,
Bo szar? mas? jego duch i szpada

U czyni? wielkim narodem.

Tak Napoleon zmieni? w hymn historj?,
Tak orle skrzyd?a Polsce da? Batory
I tak Mickiewicz zapali? nam glorj?

W d?ugiej niewoli wieczory.

P?yn? krwi rzeki, ciekn? krwi kropelki,
P?tla na szyi ?ci?ga si? i dusi,-
Lud czeka cudu - a cud to ten Wielki,

Który ma przyj?? - i przyj?? musi.

Przyszed?. Uderzy? mieczem w dziejów ksi?g?,
Zadziwi? t?umy i swoje i cudze:

"Wsta?! wyjd? na s?o?ce! Ja ci dam pot?g?!
We? skrzyd?a! wsta?! Ja ci? budz?!"

I wsta?a; - wielka, jak nigdy, szcz??liwa,

Bujna, jak m?odo??, upojona wiosn?,

Laurem, wawrzynem rozkwitn??a niwa,

A ludzie na or?ów rosn?.

Najwy?sze przed ni? otwar?y si? dzie?a,

W tum si? strzelisty zmienia mauzoleum

I to ju? nie jest tylko: "Nie zgin??a!"
To najgórniejsze "Te Deuml"

Bo?e Polaków! snad? starli?my win?,

?e nie opuszcza Twoja nas opieka
I, ?e? w lat polskich naj ?wi?tsz? godzin?

Da? nam Wielkiego Cz?owieka.

Artur Oppman (Or-Ot).

W X-t? ROCZNIC? WYZWOLENIA WILNA.

Rozegrzmia? bruk. wile?ski pod .koni t?tente?;
Mign??a twarz dziewcz?ca w okienku przymki?tem,

Klasn??y bia?e r?czki, okno si? ?twar?o-
I jakby tchnienie wiosny do WIlna SI? wdar?o,
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Jakby zagra? w pami?ci d?wi?k dawnych piosenek,
Buchn?? p?omie? zachwytu na lica panienek
I g?osik pe?ny szcz??cia, z mrocznych ?cian otch?ani,

Wylecia? na ulic?: .,U?ani! u?ani!"

A oni, pierwsza czata, w tem Wilnie zdobytem,
Jechali u?miechni?ci, pod niebios bl?kitem,

Belina, Dreszer, Piskor, Zaruski; za nimi

U?ani, z których jeszcze krew gor?ca dymi;

Sztandary dumnie wzbite, jak ich duch do s?o?ca,
Karabinki do strza?u, szabel stal d?wi?cz?ca,

Tupot tysi?ca koni, co si? w galop zrywa,-

I ?mier? kr???ca wokó?, wzgardzona, wi?c m?ciwa.

Min?li Ostr? Bram?, sk?d Naj?wi?tsza Panna

Patrzy: Patronka Litwy i stra? nieustanna,

Obro?czyni niewol? cierpi?cych; ta sama,

Która s?ucha?a niegdy? pacierzy Adama;

Oczy, wszystko widz?ce, w anach utkwi?a,

Wznios?a d?o?: b?ogos?awi, jak b?ogos?awi?a
Pi?? pokole?, walcz?cych za Polsk? i Litw?,

Czyn pie?ni i czyn stali, zmienione w modlitw?.

I nagle, gdy mijali ko?ció? Bazyljanów,
Zadzwoni?a o mury piosenka u?anów,

Rozt?tniona porywem m?odej krwi szkar?atów,
Zbudzi?a w starych celach echa filomatów,

Filareckiego ?piewu o brzmieniu ponurem,

Radosnym po stu latach ozwa?a si? wtórem,
I wszystko, co si? krwawi, co si? ?ni i nie ?ni,

Zamkn??a jakby klamr?, w tej u?a?skiej pie?ni.

A potem, przy odg?osie katedralnych dzwonów,
Wesz?a w ulice Wilna dywizja Legjonów,
Wzór honoru i m?stwa górny, niedo?cig?y;
Na czele wódz dywizji, genera? Rydz-?mig?y;
A dzwony, które bi?y w szalonym rozp?dzie,
Dawa?y chrzest ko?cielny wstaj?cej legendzie
I zatrz?s?a si? Rossa pod rewj? mogiln?,-
I sta?o w glorji ?ywe i umar?e Wilno.

Graj? dzwony wile?skie. W ich hymnie si? mie?ci

I hejna? upojenia i chora? bole?ci,
Pie?? chwa?y, ?e si? w s?o?ce, jakby or?y wzbijem,
Nadludzki krzyk zwyci?stwa, i sm?tne requiem,
Za wszystkich, co polegli, znani i nieznani,
Mordowani w katorgach, na Sybiry gnani,
Le??cy w grobach polnych, z szubienic odci?ci,
Dla wroga buntowni y, a przed Bogiem ?wi?ci -
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O?y? ka?dy k?t Wilna i ulic za?omek,
Rozbrzmiewa przebudzony Mickiewicza domek,

Tworzon? w jego ?cianach pie?ni? narodow?;
Z bram uniwersyteckich sypie si? na nowo

M?odzie?, w której, jak wulkan p?omienieje dusza,
Obok Zana, Czeczota, blada twarz luljusza,
A tam, gdzie si? katownia odbywa?a ruska,

Przysi?ga Sierakowski, modli si? ksi?dz Brzózka.

N amaszczony Bo?ym tchnieniem,

l ak duch Polski nie?miertelny,
Z s?o?cem w piersiach, z ócz p?omieniem
ledzie Wilnem, Wódz Naczelny.

On laurami s?awy gardzi.
Lecz z wszystkiego, co pami?ta,
Mo?e droga mu najbardziej
Tego wjazdu chwila ?wi?ta.

Za nim w szumie i w t?tencie

Legjonistów hufiec r?czy,

A w tej chwili" sakramencie

Litwa z Polsk? mu si? ??czy,

Na swej orlej czuje skroni

Pana Boga d?o? przychyln?,
Duch mu wola, my?l mu dzwoni:

Moje Wilno! Moje Wilno!

C? popatrzy. to z u?miechem.

Co przypomni, to ze ?zami ...

"Lat dzieci?cych wieje echem,

l akby anio? wia? skrzyd?ami.

Namaszczony Bo?em tchnieniem,

J ak duch Polski nie?miertelny,
.,

Z s?o?cem w piersiach, z ócz p?OIrueruem

Jedzie Wilnem Wódz Naczelny.

Juljan Tuwim.

JÓZEF PI?SUDSKI.

Wiedz?, ?e brwi krzacz?ste, =. ?umiaste w?sy,

I ?e nie przepisow? nOSI maciejówk?,
.

S?yszeli ?e dosadnem wyra?a SI? s?owkiem,

?e z li;ewska przeci?ga i ?e miewa d?sy.
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Wiedz? jeszcze, ?e "forsy" nie ruszy. To ceni?;

Wi?c chamsk? czuj? trwog? i durny szacunek.

J ak w naro?nym sklepiku groszowy rachunek,

Sprawdzaj? go swem sercem, jak w?asn? kieszeni?.

Kiedy autem przez miasto, b??kitnie i chmurnie,
Przemknie, ci?gn?c za sob? siwy tren legendy,
Ogl?daj? si? - czuj?c na chwil?, podskórnie,
Dreszczyk, zew nieziszczalny okrutnej komendy:

Zew wiecznie, narzucany tak gorzkiem milczeniem,
Lub czasem s?ów cykut?, prosto w twarz bry?ni?t?,
?e móg?by tern wo?aniem uskrzydli? kamienie,
Lecz nie ich. I wie o tem. I strasznie pami?ta.

A tu rosn? i rosn? zmagania olbrzymie,
Prawda, której nie wcieli w rozkazy pu?kowe,
W ?adne prawa; dekrety, w ?adn? ludzk? mow?,

Tylko w m?k?: "Wielko?ci, jakie twoje imi??"

Gdy wyszed? na ulic?, gdy trzeszcza?y ko?ci,

Gdy o t? prawd? grzmia?o serce i armaty,
Znów chcieli jej "na codzie?", na raty, na sp?aty,
Paragrafami mierz?c huragan wolno?ci l

I zawsze b?d? mierzy?, a nigdy nie zmierz?,

Pomrukuj?c po k?tach ?dziwieniem, zawodem.

I w cierpk? mi?o?? jego nigdy nie uwierz?,

Kiedy przez Polsk? idzie samotnym pochodem.

Tylko mu raz pod oknem, kiedy duma? noc?,

Wyszlocha? wszJStko ?o?nierz, stoj?cy na warcie.

P?aka?, p?aka?, jak dziecko: "Ach czemu, ach po co

Tak m?czysz si?, tak cierpisz za nas, Komendancie?"

19. 3. 1929 r.

Artur Oppman.

ODA DO ZWYCI?STWA.

Wydrze? si? z trumny, nad ?wiaty wylecie?,
W s?d i w grom Bo?y zmieni? ludzkie m?stwo,

Wprost s?o?ca niebios, s?o?ce ziemi wznieci?,
Oto jest zwyci?stwo l

W katakumbach narodu, whrew szpiegom oprawców,
K?dy kuj? si? miecze na stopniach o?tarzy,
Wy?wietla si? na gwiazdy ?wi?ty duch wyznawców
Wyskrzydla si? na pieni krwawy kwiat cmentarzy.
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Czet;n?? jest ludu trupie prze?cierad?o.
J e?li me zbawcy ca?unu odbiciem,

G?,y my?l pokole?, jak wieczne wahad?o.
BIJe z dna grobu wiekuistem ?yciem.

Rozrzuceni po l?dach, jak umar?e li?cie,
Wskrzesali na d?wi?k dzwonu, co Jutrzni? ko?ata,
Na .Chrystusa narodów oczekuj?c przyj?cie,
Zabitego na krzy?u przez tyranów ?wiata.

Lec?cy ku swobodzie,
Przez krew, przez ?mier? ku wielko?ci,
B?ogos?awieni w narodzie
Wodzowie ?o?nierze pro?ci!

Nie?li?cie, jak krzy?, pa?asze,
A? potrzaskany miecz leg?, -

?wi?? si? imi? wasze

Na polskich wieków wiek!

Ko?ciuszko! Niech si? twoja w Polaków pami?ci
Republika?ska dusza ?wi?ci!

?wi?? si? w s?o?cu honoru i w po?miertnych ?ez kwefie,
Ksi??e Józefie!

Który? zgonem przes?awnym zamkn?? chlubne boje,
Su?kowski! ?wi?? si? imi? twoje!

I ty ?wi?? si?, niez?omny i poleg?y w chwale,
O szczudle generale!

W polskich si? i w w?gierskich laurów ?wi?? djademie
Aniele artylerji, Bemie!

I ty, co? by? modlitw? w ka?dej serca nucie,

U?wi?caj?cy stryczek Traugucie!

Któ? wyliczy mogi?y, któ? pozbiera imiona,

Leg?ych Polsko, za ciebie od Zachodu do Wschodu!

Jedna tylko pot?ga takiej pracy dokona:

Wielkie serce narodu, wdzi?czna pami?? narodu.

To by?a prosta do zwyci?stwa droga,
Lotem w swobod? ?wiata wype?nienie
I twa odezwa z dnia na dzie? do Boga:
Oto krzy? stoi! - a gdzie? jest Zbawienie?

J ednem skrzyd?em ,oparta o twardy czyn stali.

Drugiem z ramienia wi?sz.czów niebios s??gaj?ca,
Czeka?a? a? Bóg wstanie l szatana. zwali,

,

A? po siedmiu dniach nocy buchnie wieceno?? s?onca.
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Pobitych rezygnacja i na ha?b? zgoda
Odpada?y od ciebie, jak plugawa paro??,
Ty? zawsze by?a m?oda,

Ty? nie wiedzia?a co staro??.

Ty? Ojczyzn? m?odzie?ców, uniesie? i wiosny,

Nigdy ci? nie dosi?g?o spokoju przekle?stwo,
I przeto dzi? grzmi ?wiatom twój hejna? radosny:

Zwyci?stwo! Zwyci?stwo!

Zwyci?stwo! Kto? ogromny stoi przed narodem,
Sam wielki, ,,8, krew Jego dawne bohatery"
On rozdar? chmury s?o?ca. On jest s?o?ca wschodem:

CZ:rERDZIE?CI I CZTERY,

Z Oleandrów krwi ofiara

Sz?a, jak burze, wichry, sza?y
Jak?e si? ta garstka szara

Przetworzy?a w naród ca?y.

Nikt nie my?la?, nikt me s?dzi?,
Ani swojak, ani' obcy, .

?e tak Pan Bóg rozporz?dzi?,
By zmienili ?wiat ci ch?opcy.

Od po?ogi Polska dymi,
G?ucha, dr?twa, jak przed zgonem,

Tylko Jego duch olbrzymi
Zygmuntowskim dzwoni? dzwonem.

Wykuwa?o pier? mu m?otem

Wieszczych proroctw bia?oksi?stwo,
I On jeden wiedzia? o tern,

'

?e prowadzi na zwyci?stwo.

Niechaj si? ?wi?ci orle Wodza imi?!
Niechaj si? ?wi?ci Jego hufców m?stwo!
I wszystkie krwawe prochy po mogi?ach
I wszystlcie pie?ni, co nam kipi? w ?y?ach,
I dni id?ce ogromne, olbrzymie,

Zwyci?stwo! Zwyci?stwo!. ..

Kazimiera I?iokmoicuiuma.

PROMETEUSZ I CZ?OWIEK.

Dziki i s?aby cz?owiek, twór z gliny zlepiony,
przypad? raz do Tytana szukaj?c obrony,
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skrywaj?c si? od Dzeusa' krwawych prze?ladowa?
u stóp Prometeusza przemówi? w te s?owa:
,,0 ty, wielki i silny, który? mi da? ?ycie, wskaza?e? mi kryjówki,

. pieczary w granicie,
nauczy?e?. SIa? ziarno, zbiera? gdy dojrzeje,
da?e? ?uk l ?lad zwierza wynalaz?e? w kniei.
Siada?e? po?ród niewiast mych i ma?ych dzieci
i splot?e? sie? i ?ódk?-? ze mn? pierwsz? skleci?.
Z gór zst?powa?e? gdy?my byli nadto smutni
i ?piewu nas uczy?e? i na lutni

brz?kania, które serce rozwesela ...

° wejrzyj na nas dzi?! My?my m?ciciela
niezdolni wyda? coby Dzeusa zgniót? i zwali?.

Trwo?liwi?my. Ta skra, co w nas si? pali
niedostatecznie tli. Olimpu wrogie plemi?
podesz?o nas: lataj? ponad ziemi?
z?owrogie cienie Z?a, kl?ski Pandory ...

I w?t?e cia?a nasze, a duch, - chory.
Ty, co? nas stworzy?, Panie udziel nam or??a,
co nas si?? uzbroi i bogów zwyci??y!
I le?a? szlochaj?cy p?az, garsteczka gliny,
u stóp Tytana, co si? w zadum? owin??.
A gdy odszed? schylony pod sw? m?k? cz?owiek,
westchn?? Tytan i oczy wzniós? a? na pustkowie
gór skalistych, gdzie gro??c urodzajnym polom
?wieci? wieczystym ?niegiem dom Dzeusa - Olimp ...

I zmarszczy? brwie i skin?? sam sobie: "Wybra?em"
A Olimp ch?odem wia?: "Rozszarpi? twoje cia?o,
nie?miertelne mojego s?pa krwawym dziobem l

Nie b?dzie nikt zna? miejsca gdzie nad tob?

spe?ni si? s?d. Nie przyjdzie na twój grób wysoki,
który mojemi otocz? ob?oki

?aden ?miertelny ani z bogów ?aden ... O biada ci, Prometeuszu,
stokro? biada!"

Lecz Tytan wsta? - jak gdyby góra wsta?a

i raz jeszcze sam sobie potwierdzi?:
"Wybra?em".
A potem pochyliwszy, wzrok swój nad dolin?,

.

by módz nie?? skrycie p?omie? wybra? pust? trzetn?

i wzi?wszy jej w zanadrze tyle ile trzeba

olbrzymiem posuni?ciem wszed? na górskie ?leby.
A gdy wróci? o ?wicie wpó? ?le?r od gromu

.

i wszed? w osiedla ludzkie - mos? p?k suchej s?omy

pal?cy si? na wietrze w nawpó? ciemn? por?

i wo?a?: "Rodzie ludzki, oto nios?-? or??!"

Wi?c si? ze snu zrywali nadzy lub ok??c?, .'

a on z suchego chróstu porozpala? WICI I W ka?dej n?dznej

norze w jednem ok? ?gnieniu. ..

zap?on?? boski p?omie? na p?askim kamieniu,
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I tak ich 'pozostawi? zdumia?ych ze szcz??cia .•.

A sam - barki pot??ne ?cisn?wszy i pi??cie -

stan?? na pustym brzegu i wzrok podniós? t?py

na Olimp sk?d b?yskania lecia?y i s?py·

OR- OT.

BELWEDER.

Szumi? triumfem belwederskie drzewa,

Z?otego s?o?ca przetykane smug?,

I ka?dy konar pie?? zwyci?sk? ?piewa,
N a któr? polska czeka?a tak d?ugo.

Modrzy si? niebo nad pa?acu dachem,

Niegdy? pó?nocnem zachmurzone zimnem,

I to, co dawniej przejmowa?o strachem,
Dzi? brzmi upojnem dzi?kczynienia hymnem.

U wrót pa?acu stoj? polskie warty
I bij? dzwonem wierne serca stra?y,
Dla ich sztandaru ca?y ?wiat otwarty
I sen spe?niony na jawie si? marzy.
To nie, jak wtedy s?u?ba nienawistna,
Z rozpacz? w piersiach, przed tyrana drzwiami -

Z drzew Belwederu wawrzynowolistna
Ulewa s?awy gra nad ich g?owami.

Co noc po parku b??dz? znane cienie,
A? do sko?czenia czasów wiekuistych,
I fantastyczne ksi??yca promienie
W widm si? ?renicach odbijaj? szklistych.
Szept Nabielaka w parkowej altanie,
Z r?k Goszczy?skiego bro? tr?cona szcz?knie,
I w czarnym p?aszczu miga cie? na ?cianie,
° wolnej Polsce zadumany pi?knie.

I nagle parkiem dziwny dreszcz przelecia?
I targn?? harf? stu lat polskiej s?awy,
Jakby archanio? z pod z?otych gwiazd zlecia?

I z snu ocuci? bohaterskie zjawy.
T?cza zachwytu skronie im otoczy,
Z ust pie?? si? zrywa bez s?ów i bez szmeru

-

I wznie?li ogniem rozgorza?e oczy
Do promiennego okna Belwederu.

"Oto si? i?ci pie?? prorocza wieszczów,
W tym, który przyszed? str?ci? z grobu kamie?,
We krwi wydart? z trzech tyranów kleszczów.
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Wodzu! Ojczyzn? w ziemskie niebo zamie?.

W Tobie si?, wieków zwi?za?a t?sknota,
Pokole? wzloty i pokole? rany,

-

I, jak pod ciosem nadziemskiego m?ota;
Pod Twoj? r?k? rozp?k?y kajdany".

Przesz?o?? i przysz?o?? zagra?y jak dzwony:
B?d? pozdrowiony i b?ogos?awiony,
Odchodz? widma w nie?miertelne dale,
Z pod promiennego okna Belwederu,
I ?wit si? wielki wytacza wspaniale
Na b??kitnego otch?anie eteru.

Na wieki wieczne sko?czone z ?a?ob?, -

A gdy znów stoisz na narodów sza?cu,
Polsko! pami?taj! Czuwa Bóg nad tob?
W tym' Belwederu samotnym mieszka?cu.

Janina Olszewska.

WANDZI I JAGÓDCE PI?S:unSKIM.

Ma w ogrodzie Pan Marsza?ek kwiatów,

Ma bez liku, co wonie mu nios?

Kiedy spojrzy w nie okiem radosnem,

A gdy smutny, to p?acz? ?z?-ros?.

Lecz najmilsze ?ród tylu tysi?cy
Dwa s? jemu kwiateczki ogródka,
Kwiatki z?ote. A wiecie wy jakie?
J ego Wandzia i Jego Jagódka.

Kiedy idzie ogrodem Marsza?ek

Sto motyli wnet barwnych do? leci

Sto motyli, a w oczach Marsza?ka

W szarych oczach, blask jasny si? nieci.

Pan Marsza?ek u?miecha si? s?odko

Gdy motylki dwa barwne do? lec?,

Dwa motylki, Wandzia i Jagódka,

Co mu t?cz? migoc?, a ?wiec?.

Gdy Marsza?ek usi?dzie w zadumie,

Ogród mu si? rozszumi, rozgwarzy,

I przyleci skrzydlata kapela
I Marsza?ka piosenkami darzy.
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Ale z wszystkich tych ptasz?t doko?a,
Dwa najmilsze s? Jemu piskl?ta -

J ego Wandzia i Jego Jagódka,
Co ?odnosz? do? drobne r?cz?ta.

Kocha bardzo swe córy Marsza?ek,

O nich w noce srebrzyste w snach marzy.

Dla nich s?owa ma takie serdeczne

I najmilsze u?miechy na twarzy.

Ale w sercu i w duszy Marsza?ka

Jeszcze wi?ksza jest mi?o??, - ni? dzieci -,

To Ojczyzna.
- On dla niej ?y? zawsze,

On, jak s?o?ce. promienne jej ?wieci.

Wac?aw Wie?czys?aw Piotrowski.

CZY PAMI?TACIE? ••

Czy pami?tacie kiedy z Naczelnikiem,
Sz?a z Oleandrów strzelców garstka ma?a.

Na bój o wolno?? sz?a z okrzykiem
A przed ni? si?a wrogów trzech i Polska ca?a.

Czy pami?tacie kiedy Dziadek jeszcze
By? Komendantem jeno
I gdy rozkazy dawa? wieszcze

A my je krwi p?acili cen??

Czy pami?tacie Stochód i obron? Lwowa

A potem Wilno, Mosty, bitw? w Brzostowicy?
Czy te? twa pami?? jeszcze tak?e chowa

81 pu?ku, bój w Grodna okolicy?
S?awne to dzieje by?y - wielkiej chwa?y!

Bywa?o ró?nie - ró?ne by?y pl?sy,
Gdy si? na polu rozlega?y strza?y
Pi?sudski si? u?miecha? i ustrz?pia? w?sy-

To si? wiedzia?o, ?e b?dzie zabawa!

Dzisiaj niejeden udaje tu ?mia?ka

A ja wam powiem - to nie wasza sprawa
Jeno w tem g?owa naszego Marsza?ka!

Dziesi?? lat! Czasy ró?ne by?y
Krwawe -

potem pokój -

potem wy?cig pracy

Wi?c pracowali?my co?my mieli si?y
Czy pami?tacie rodacy?

Grodno, 9 listopada 1928 r.
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Mieczys?aw Zi?bowski.

MAJ 1926 ROKU.

Na barykadach Warszawy walcz?cy
O honor ?ycia, o dostojno?? Celu,
Marsza?ku Polski, m?stwem gorej?cy!
Obywatelu!

Oto si? Wola w Twoich piersiach pali
Czystych serc Polski! Wol? swoj? wspomó?
Tych, których zmusi? chc?, by ulegali
- Komu-??!

By ulegali tym, co w bezrozumie
Nie widz? - pustki pysza?ki - ?e ?ycie
- To ?piew jest czynu! to. szlachetno?? w dumie!
W wysi?ku szcz?snym rozkwicie!

By ulegali tym, co lichym ?miechem

Pie?? Dobrej Woli chc? zag?uszy? wokó?.

Z nad chmur; niez?omny przestrzeni oddechem,
Jak sokó?.

Zle? w ten rój gadów z?ych i, w imi? Bo?e,
Mieczem hartownym polski ?an przeoraj!
A twym zakl?ciem, które r?k? wzmo?e:

Ojczyzna chora!

Trzeba, zaiste trzeba, wznie?? nad Polsk?

Nieust?pliwy, m?ski czyn, jak chora?,

By spe?nia? Polak wol? apostolsk?,
By swe zagony ora?!

By na zagonach mi??nie si? pr??y?y
Na cichy rozkaz Jedynego prawa,

By krew hucza?a z ka?dej ludzkiej ?y?y,
?e sprawiedliwo?? si? stawa!

O wzno?, wzno? m??nie, nieugi?cie, hardo

Radosny Polskiej Jasno?ci Proporzec!
A kto skarla?y -

tego sp?a? pogard?!
A kto szlachetny - niech Twój czyn wspomo?e!

Niech cala Polska w dolinach i górach,
Niech ca?a Polska serdecznej krwi t?tnem

Los b?ogos?awi, ?e si? skrzydli chmura,

By spala? gromem, co md?em iwykr?tnem!
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Niech ca?a Polska w dollnacil i górach
?piewa dzi?, szcz?sna w ka?dem serca drgnieniu,
?e si? zerwa?a nad ?anem Wichura.

Który ugorem leg? w znieruchomieniu,

By ?an przeora? - i Wol? Rodzenia

Tchn?? we?! - i plenne wyczarowa? ziarna!

Ratuj si?, ratuj, Polsko, od spodlenia!
I ty. krwi t?tnij w ku?niach serc, ofiarna!
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SATYRA I POLEMIKA

Adolf Nowaczy?ski.

MEANDRY.

Jakto, Ty ?yjesz jeszcze, Marsza?ku Pi?sudski?
W spokoju gdzie?? I z nietkni?t? szyj??
Gdy Twe falangi dawno w ziemi gnij??

Nie strze?e Ciebie ?aden stró? ka?mucki?
Wi?c France ma racj?, znawca bestji ludzkiej,
Ze rewolt "bóstwa krwi ?akn?", krew pij?.

W kwietniu 1914 r.

Autor nieznany.

44·

Zasie w sto czterdziestym czwartym numerze

Wspomina Reforma o Brygadjerze,
Dziwna rzecz bardzo - Jego s?awne Imi?
Ona przez "dzki" - miast "ski" -

wypisuje ninie.

Wstyd polskiej gazecie, która w Kraka grodzie -

Nie wie, jak si? pisze - m?? pierwszy w Narodzie!
W marcu 1916 r.

Einil Haecker (Jowialski).

SIKORA I SROKA. 1

(Bajka).

W ptasiej spo?eczno?ci raz wybuch?y spory.
Oto orla dyktatura
Wzbudzi?a opozycj? sroki i sikory.

l
Bajka powy?sza ukaza?a si? w chwili, ?dy naczelna ko?enda. armii austriacko

w?gierskiej przyj??a dymisj? Brygadiera Legionów, Józefa Pi?sudskiego, zwalczanego
wówczas przez podpu?kownika W?adys?awa Sikorskiego i redaktora Konstantego
Srokowsklego.

.

22Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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- "Co mi to za wódz?! szare nosi pióra
I lata za wysoko.
Czy? nie mam racji, moja sroko?

Ze mnie by?by genera?!
Niktby si? tak pi?knie jak ja nie ubiera?.

Poco laury zdobywa? na wojnie,
Wysoko, w chmurze?

Czy? nie lepiej spokojnie
w biurze?

A' zato w l?ni?cym mundurze,
W pawich szlifach, strojnie ...

S?owem: obali? orla ju? pora!"
Tak rzek?a sikora.

"Wódz jak wódz", - zaskrzecza? g?os sroki, -

"Mniejsza, ?e lata pod ob?oki,
Lecz polityk ze? nie do rzeczy:

Nie skrzeczy!
A to przecie rzecz g?ówna.
Pod tym wzgl?dem mnie nikt nie dorówna",

Wi?c zawar?y sroka ze sikor?

Umow? wi???c?:
?e mi?dzy siebie rozbior?
Or?a w?adz?, gdy go utr?c?;

Sikora w wojskowej komendzie,
Sroka w cywilnym urz?dzie
Usi?dzie
I bez or?a ptactwo odt?d si? ob?dzie.

Chcecie wiedzie? co si? potem sta?o?

Orze? okryty nie?mierteln? chwa??,
Pozosta? wodzem ptaków
I w?ród chmurnych szlaków,
Jak dawniej, buja wysoko,
Cho? zawsze zawistnych ma sporo.
Za? sikora pozosta?a sikor?,
A sroka srok?.

We wrze?niu 1916 r.

Autor nieznany.

DO KOMENDANTA PI?SUDSKIEGO?

Mówili: - Ty b?d? z nami!

wo?ali: - Ty nas prowad?!
Twojemi pójdziem ?lady
zburzony dom budowa?! -

Lecz kiedy? wsta? z narady,
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by s?u?b? sw? sprawowa?
?o?niersk? pod kulami -

w Piotrkowach pozostali.
Ubrali si? w Twe wiary
i skromnie si? przyznali
do wielkiej Twej ofiary
i w krwawy dzie? po?ogi
kamienie Ci pod nogi
z za biurek swych rzucali.

Wi?c Ty spe?ni?e? jeszcze jedn?
ofiar? najwi?ksz? i rycersk?,
od której twarze bledn?,
bo? na Swem sercu, które bi?o wci??
dla Polski, z?ama? sw? szabl? ?o?niersk?.
Dzi? Komendancie,

jeszcze przed kurów pianiem,
jeszcze przed s?o?ca wschodem,

zawo?aj: - Wsta?cie!

to jedno s?owo rzu?,
a wszyscy wstaniem,

jak jeden m??,

by znów pod Twym przewodem
na wroga szable ku?! ...

W grudniu 1916 r. -

po dymisji Komendanta.

Autor nieznany;

ENDECJA NA EMIGRACJI.

Z spuszczonerui wyszli czo?y
Z kraju, mkn?c, gdzie dojna krowa,

Krzepko dzier??c si? za po?y
Senator Lubimowa.

Szli za autonomji met?

Ze s?u?alczych pie?ni lir?,
W naród swe liberum veto

?l?c i liberum conspiro.
Przeciwników czerni?c w sadzy,
Z rz?dem korni i ostro?ni,

Dbali tylko, by dla w?adzy
Zawsze by? b?agonadio?ni.

?y?a godnie, p?odnie, syto

Polityków tych gromada,
A? Szwab - (bodaj go ubito!)
Akt og?osi? z listopada.

22*
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Tu - straciwszy sw? przebieg?o??,
Krzykn??o endeków mnóstwo:

"To podleg?a niepodleg?o??!
Polityczne brzuchomówstwo!"

.,Z??czy? z Rosj? ziemie polskie
Trza w autonomicznym stanie!

Reszta wszystko to warcholskie

Niepodleg?e pytlowanie".
Drwiono z kraju i wrzeszczano,

Wrza?o, jakby w ulu trzmieli,
A? - w wiosenne marca rano

Carsk? w?adz? djabli wzi?li.

Gdy ujrzeli to endecy,
Znowu w nich odwaga wbieg?a,
Wyszli krzycz?c po?ród hecy:
"Vivat Polska niepodleg?a!"

Nie boj? si? stójkowego,
Wi?c si? pewni siebie czuj?
I na innych grzmi?c: "Q u o s e g o!"

Niepodleg?o?? wci?? p y t l uj ?.

Jako ?wie?y neofici,

Najgorliwsi s? w tej chwili,

Krzycz?c: "Kraj si? nami szczyci!
My?my wolno?? mu zdobyli!"

Zgody w ?yciu chc? tu?aczem,
Narodowe daj?c racje,
Ale chy?kiem i cichaczem

Tajne tworz? machinacje.
Z Rad? Stanu nie szli w kumy,
Karc?c j? ostremi s?owy,
Rz?dem mieni?c pos?ów z Dumy
I "Komitet Narodowy".

Polityków "zawodowych"
Miano nosi? chce ta klika

I s?usznie, bo panów owych
Moc zawodów wci?? spotyka.

Pi?sudski by? dla nich zerem,

L?ono w pismach go z zapa?em,
Dzi? go ju?, miast "brygadjerem" ,

Tytu?uj? genera?em.
Brygadjerem za? go zwano,

Nie dowódc?, lub inaczej,
By w t?um wmówi?, ?e to miano,
Nie wy?ej kaprala znaczy.

"Aby handel szed?!" - jedynie,
Kupcz? szmelcem albo wiórem;
W politycznych partyj gminie
S? Sici?skich sobowtórem.
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?e si? w kraju znajd? w hiedzie,
Przekonaj? si? tam o tern -

K?amstwem, hlag? ?wiat przejedzie,
Lecz nie wraca si? z powrotem.

Wi?c, gdy si? zacz?li trwo?y?
o grzhiet w?asny i o g?ówk?,
Nagwa?t chcielihy utworzy?
W?asn? armj? vel hojówk? -

By, gdy przyjdzie ostatecznie,
Czas na Polski wraca? ?ono,
Mogli wkroczy? tam hezpiecznie
Z w?asn? stra?? i ochron?.

Moskwa w maju 1917 r.

Autor nieznany.

PIOSENKA O I-e; TYMCZASOWEJ RADZIE

STANU.

(melodja: "Madame Loulu").

Tak mówi?, ?e to jeno pusta lalka,
La helle Therese- de Kronenherg Palais,t
Zapewne, tak, to nie westalka, -

Ju? ca?a Polska o tern wie;
O narodowym rz?dzie ba?? szele?ci

Jej memorja?ów niezliczona moc,
-

Niestety, mimo ich g??bokiej tre?ci,
Nad polsk? spraw? wisi czarna noc.

Madame Therese

Spowita jest
W ca?ego kraju k?opoty,
Lecz urok ma

Istota ta,

J ak nowy rz?d Europy.
Wszak dohrze wie:

Nara?a? si?

Niepolitycznie i niehacznie, -

Gdy z?o?y ster,

Z P. P. S. sfer

Wnet rewolucja si? zacznie.

Lecz tajemnic? jest poliszynela,
?e pi?kna pani ma przyjació? trzech.

Wiadomo, trudno ?y? hez przyjaciela,

l Therese - T. R. S. - Tymczasowa Rada Stanu.
2

Posiedzenie Rady Stanu odbywa?y si? w pa?acu Kronenberga.
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A mie? ich trzech, to te? nie grzech;
Genera?- kocha Therese idealnie,

Radby w niej extrakt widzie? polskich snów,

Chce, aby ?ycia nie zna?a realnie

J trwa?a wiecznie, jako pie?? bez s?ów.

Madame Therese

Uleg?a jest
J ak tego protektor ?yczy,
Wi?c politique,
Diploma tique,
Niech sobie P. P. S. krzyczy''
Z endecji lic

Nie grozi nic,
Bo ta z ugody wszak zrodzona, -

J ej g?upi wrzask

To zazdro?? z ?ask,
Nie do jej p?yn?cych grona.

Pu?kownik" darzy j? memorja?ami
Inspektoratu "Polnische Wehrmacht",

Gdy jednak en deux znajd? si? czasami,
G?os jaki? szepce jej: - "Rab Acht!..."

Ona uprzejma,
- on zawsze dyskretny,

Czcz?c niewinno?ci wdzi?k -

patrzy si? w bok;
Któ? lubej zwierza si?, ?e na sekrety
Z okupantami idzie five o clock? ...

La belle Madame

Wie, ?e on tam

Poza ni? armj? werbuje,
Lecz nie ?mie tu

Powiedzie? mu:

"Pan opinj? moj? psuje!"
Uwa?a, ?e

Gdy b?dzie ?le,
Publicznie powie: Jam zdradzona!

Od wrotnie znów -

W zachwycie s?ów

Upadnie w jego ramiona.

Szary Brygadj er - to przyjaciel trzeci,
Ach, ten nie ??da flirtu pustych s?ów!

Spojrzeniem or?a w sumieniu dreszcz nieci,
- Do czynu"

- wo?a, - przejd? od szumnych mów!

... Ten mernorja?ów nigdy nie przysy?a,
Lecz, kiedy chce, przychodzi do niej sam;

Z nim la bella jest podwójnie mi?a

I sama nie wie, gdzie prawda, a gdzie k?am ...

1
Genera?-gubernator warszawski, von Beseler.

I Lub: Madame Therese uleg?a jest - jak tego protektor pragnie ... Rozp?ywa si?
w s?ów pi?knych mgle. A w P. P. S. mówi? - ?e w bagnie ...

a
Pu?kownik - W?adys?aw Sikorski, by?y szef Depart, Wojsk. N. K. N. prowadzi?

w r. 1916--17 akcj? werbunkow? do "Wehrmachtu".
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Szepce mu tak;

Koc?am Twój znak,
W mepodleg?o?ci wierz? zorz?
Rycerskie sny nie obce mi ..:..
Wszak ci?gle dymisj? gro??!
Lec? widzisz sam,

Jaki tu kram,
Ile tu partji wzros?o znowu!
Wszak aby ?y?,
Nie mog? by?
Tak wojownicza, jak P.O.W.!...

Mo?ny genera? z komnat Belwederu
W .unji z prusactwem obiecuje raj!
DZleln? pu?kownik, p?agn?c w?adzy steru,
Z

patrJotyzm? werbuje jej kraj!
Szary Brygadjer wo?a niecierpliwie:
"Gdzie? twoja godno???!. .. Zgubi ci? ta zgraja!..."
A ona szepce ka?demu z nich tkliwie:
"Ubi tu Caius, ibi ego Caia!" _

Lecz z kim en deux

Spotkaj? si?
Ginie niepokój, k?opoty,
Madame Therese

Pon?tna jest
Jak nowy Rz?d Europy!
Pewnie winien

Tu C.K.N.l

?e w Polsce plotki maj? szanse,

Madame Therese

Niewinna jest,
"Honny sois, qui mal y pense! -"

Zim? 1917 r.

Autor nieznany.

IZA PYTA.

Ginie Polska. Szatany ruszy?y z kopyta.
Brygadjera do piekie? na rydwanie wioz?.
Kto wierszem nie potrafi, - niech zap?acze proz?.
Zosta?a tylko ha Moszcze?ska i... pyta

2

1 C. K. N. - Centralny Komitet Narodowy w Warszawie.
• Iza Moszcze?ska wyda?a w lipcu 1917 r. list otwarty: "Do Brygadiera Pi?sud

skiego, by?ego cz?onka Rady Stanu". W li?cie zapytuje o stanowisko Komendanta

wzgl?dem polityki niemieckiej w Polsce, uwa?aj?c, ?e wyst?pienie jego z Tymcz, R.

Stanu i akcja przeciwwerhunkowa by?y czynami niepolitycznemi.
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I pocó?e? wystawia? swe k?amne obligi?

By teraz ty?em m?odzie? odwraca? do Ligi!
Co pocznie smutna wdowa, - Ta Rzeczpospolita?
Zosta?a tylko Iza Moszcze?ska i... pyta.

Gdzie? u?an, co wygrywa? pi?knie na ligawce?

Brygadjerze.
- Ojczy?nie odebra?e? zbawc?!

Rdzewieje bia?a szabla z pochwy niedobyta.
Zosta?a tylko Iza Moszcze?ska i... pyta.

Zaspokoi? pytanie lzy dzi? nie pora,

Iza pyta i pyta, pyta nie od wczora.

Cho? Brygadjer ust?pi?, nadzieja nam ?wita,

Zosta?a tylko Iza Moszcze?ska i ... pyta.

W lipcu 1917 r.

Autor nieznany.

S?DZIOWIE.2

(wyj?tek).

Pi?sudski jest czarownik, zbrodni? jest hipnoza,
Pi?sudski bunt wywo?a?, a za bunt jest koza;
Pi?sudski jest zbrodniarzem, na Prusaków warczy,

Nie chce mu ?apy liza?, - wi?c Polsk? frymarczy.
O, niebo, otwórz?e si?; bij w skro? jego, gromie,
Bo Pi?sudski Prusaków nie lubi ?wiadomie;

O narodu sumienie, ozwij si? nareszcie,
I osad? Pi?sudskiego Józefa w areszcie.

Prusacy przecie? grzeczni i ubrani ?adnie,
?aden ch?opu ?dziebe?ka s?omy nie ukradnie,
Oni wiod? jak Moj?esz naród z mroków toni,

Wi?c czemu? nie zaprzysi?c im braterstwa broni,
A ?e z Polski zabrali wszystko jak swe lenna,

To nic, wszak?e wiecie dobrze - KONIECZNO?? WOJENNA.

Przysi?gajcie mu wierno??, o polscy ?o?nierze,
Z Prusakami zawrzyjcie braterskie przymierze ...

l
Liga - Liga Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego - Ko?o A, na którego czele

sta?a Iza Moszcze?ska.
I Paszkwil- zwrócony przeciw pp.: Izie M08Zcze?skiej, ?opusza?skiej i Ma?go

rzacie Starzy?skiej z p owodu ich nieprzychylnego stanowiska wzgl?dem Komendanta.
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Autor nip-znany.

BAJECZKA.

Raz lwa zabrak?o - wi?c zwierz?t gromad?
Ma?pa czempr?dzej wo?a na narad?:
-

"S?uchajcie, bo sprawa pilna,
Polityka lwa by?a mylna!
Czy? to pi?knie wci?? szczerzy? z?by i pazury
I czyni? obcym tortury,
Miast grzecznie kiwa? ogonem
I pi?knie prosi? uk?onem?

Wci?? toczy? walk?, przecie? to nie?adnie!

J a wol? czeka? a? co z drzewa spadnie,
A tymczasem fikn?, to w lewo, to w prawo,
Zawsze ?wawo,
To wdó?, to do góry.
A jak ?le to do dziury!

St?d ma?p? ka?dy pochwali
I ch?tnie polityk? z ni? prowadzi dalej!
Do polityki niedo?? waleczno?ci!

To trzeba zgrabno?ci!
Któ? mi w kozio?kach dorówna?

A przecie? to rzecz g?ówna!
Dlatego teraz my?l? waszym wodzem zosta?

I gotowam nawet ma?powa? lwi? posta?!"
Ta mowa oszcz?dzi?a zwierz?tom. k?opoto:
Zgodnie postanowi?y - czeka? lwa powrotu.

1917 r.

J6zef Relidzy?ski.

ORZE? I PTACTWO NOCNE.

(Bajka).

?e or?a kiedy? podst?pnie schwytali,
orliki m?ode do klatki zamkni?to -

(gdy legnie wielki, wraz si? ciesz? mali!)
wi?c rado??, triumf i ?wi?to
w ptacwa nocnego czeredzie.

W?ród sów, puhaczy, nietoperzy
nowina radosna bie?y,
?e orze? ju? orl?t nie wiedzie,

?e wszyscy w klatce, za krat?.

Rado?nie, ciemn? gdzie? noc?,
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skrzyd?ami czarnemi trzepoc?:
- Spu?cizn? mamy bogat?,
to? to ?er dla nas niezwyk?y!
cieszcie, puhacze, si?, sowy,

wszechhufcu nietoperzowy!
Obawy wszelkie dzi? znik?y:
nikt na nas z góry nie spadnie,
wyrzutem nie pra?nie w skronie.

o, jak to mi?o, jak ?adnie

w dobranem, w zacnem jest gronie!
Gdy orze? stary w niewoli,

pracowa? mo?em dowoli;
huzia na or?y wi?c! jazda
or?owe zajmowa? gniazda!
Nu?e, o nocy wy dzieci!

Kto pierwszy w gór? poleci? ..

Lecz praca by?a daremn? -

nie sta?o skrzyd?om ich si?y,
ze wstydem noc? wi?c ciemn?
w zat?ch?e lochy wróci?y.
Tam wiec wraz walny zwo?a?y
radz?, a k?óc? si? przytem:

jakby do or?ów doj?? chwa?y,
dowie??, ?e orze? jest mytem,
i jakby z ?yciem, bez blizny,
do orlej dotrze? spu?cizny,
w ptasiej rodzinie by? w?adz??
A gdy tak radz? i radz?,

kiedy tak k?óc? a kJn? si?,

poranek b??kitny wstaje
w jutrzenki z?ocistym ponsie.
I ha?a?liw? wraz zgraj?
strach s?o?ca luty oniemia,

wilgotne ch?oni? podziemia.

A od kwiecistej hen ??ki
szare si? wznosz? skowronki

i ?piew ich w ob?oki wzlata

perlisty, gromki, radosny,
w?ród ?anów ?ra?ego lata -

echem go nios? w dal sosny:
- S?uchajcie, puhacze, sowy,
wszechhufcu nietoprzowy!
Orze? w chmurach, czy za krat?,
zawsze, wsz?dzie or?em b?dzie,
bo go Pan Bóg stworzy? na to;

was podrzuci? w chmur kraw?dzie,
nietoperz w?dy nietoperzem,
sowa sow?, a puhaczem
puhacz b?dzie, i cichaczem
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w orl? szat? nie przybierzem
tego, który pe?za? musi,
bo inaczej nie jest w stanie;
darmo ten i ów go kusi'
Krótkie wasze królowanie,
jako krótka noc sierpniowa,
b?y?nie s?o?ce i wraz schowa
bractwo wasze g?ow? w mury,
gdzie ?ywot wiedzie ponury!
Za?wieci s?o?ce, za?wieci,
i orze? z za krat wyleci,
wylec? m?ode orl?ta,
otrz?sn? z skrzyde? swych p?ta,
i orze? stary na przedzie
'znowu orl?ta powiedzie:
za nim inne frun? ptaki,
ochoczo frun? w ob?oki;
nato dan im lot wysoki!
Porz?dek ?ycia ju? taki ...

W sierpniu 1917 r.

Rel.

BAJECZKA O CUKIERKU.

,,0 ile grzeczne b?dziesz, dzieci?,

figiel twój ?aden mnie nie spotka,
pos?usznym by? nietrudno przecie ...

cukierek da ci dobra ciotka".

Tak do Warszawy dzi? z Berlina

Micha?ek mówi i przyrzeka
nam Pi?sudskiego - poczciwina -

za miesi?c pu?ci? - niechaj czeka!

Có?, gdy na mow? dobrej ciotki

niegrzeczne dzieci? jeno zerka,

w ku?ak si? ?mieje
- wie trzpiot s?odki,

?e kto? mu inny da cukierka ...

Nic nie pomo?e gniew Micha?ka,

zawzi?to?? w stron? Magdeburga ...

pró?no si? pieni ul?ga?ka,
co jutro lada but poszturga ...

W pa?dzierniku 1918 r.
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Edward S?o?ski.

o LWÓW.

Lwów! Lwów!

Polski stra?nica kresowa!

W?os si? na g?owie je?y -

nikt do Lwowa na odsiecz nie bie?y ...

Lwów! Lwów!

Hej, posi?ki do Lwowa? -

Pró?no z tych s?ów,
z tej nowej polskiej m?ki,

wy chcecie uku? bro?

przeciwko dobremu Bratu,

który koj?c? d?o?

na sercu Polski po?o?y?!
wszak naprawd? we Lwowie

krew si? pola?a znów,
duch ?ele?niaka, upiór Gonty o?y?,
pochwyci? nó? do r?ki,
we krwi zatopi? Lwów.

A wy, panowie,
zamiast do Lwowa biec,
robicie wiec,

Jeden drugiemu za plecy si? chowa -

wszyscy chc? broni? Lwowa,
a nikt nie broni.

W zgie?ku wiecowych mów

nuta niech?ci dzwoni,

padaj? ci??kie s?owa:
- Kto? nie chce broni? Lwowa!

Ale kto nie chce?
- On,

ów cz?owiek niepomiernie nad innych wyros?y,
ów cz?owiek,
ów bez narodu zezwolenia wielki!

Ratujcie, ratujcie Lwów!

I przysz?y pozna?skie pos?y,
stan??y przed narodem

i w s?odki zapia?y ton:

- Z tej m?ki nie b?dzie ciasta -

plew pe?no, chuda omasta ...

Lecz niech wam nie p?yn? ?zy z powiek -

my od Ententy
przywieziem s?odkie karmelki
i wysmarujem was piastowym miodem.

Wi?c niech ?yje Korfanty ,

który pami?ta o Lwowie!
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I wy krzyczycie, panowie:
- Niech ?yje Korfanty!
Lwów! Lwów! -

A gdy przed laty moskal zdoby? Lwów,
wy. pras?owia?sk? wiedzeni t?sknot?,
dali?cie jemu za to szabl? z?ot?

i haftowane z?otem akselbanty
i prosili?cie, by rz?dzi? krajem
mocn? r?k? i carskiem nahajem.

Dzi? w mocnej r?ce b?ysn?? nó?,
s?ycha? j?ki, s?ycha? krzyk nieludzki,
zarzynanych dzieci szloch i p?acze -

ca?a Polska now? m?k? dr?y.
wi?c nie bud?cie niepotrzebnie burz,
wy dzia?acze, partyjni dzia?acze!
Lwowa broni? b?dziecie nie wy,
lecz tylko Naczelnik Pi?sudski!

W listopadzie 1918 r.

!

Edward Slo?ski.

DU?E LITERY.

Mieli?my respekt dla koron

i gronostajów królewskich,
dla austrjackich pó?g?ówków
i chamów prusko-moskiewskich.

Dla wszystkich kpów najja?niejszych,
estym? mieli?my szczer?,

pisz?c ich jasne tytu?y
w "Kurjerze" wielk? liter?.

Dla królów pa?stw tak malutkich,

jak panuj?cy im króle,

mieli?my zawsze gotow?
wielk? liter? w tytule.

Nawet dla g?upich Kronprinców,
prawi?cych dziewkom dusery,
nie ?a?owali?my nigdy
w "Kurjerze" wielkiej litery.

Dzi? za?, gdy z woli narodu

na tronie naszym z pradziada,
cesarzom równy i królom

Naczelnik Pa?stwa zasiada,

gdy staje z r?k? na szabli,

jak ?o?nierz na posterunku,
zabrak?o nam du?ych liter,

czy te?... dla siebie szacunku.

1919 r.
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Anna Nestorowies.

ODPOWIEDZ NA WIERSZ O ROTMISTRZU

WIENIAWIE.

Dla mi?ych dziewcz?t ma urok, bo ?wieci

Oczkiem, ostrog?, szabl?, szlif? lit?;
Lecz kto w nim blask ten zapali? i nieci?

"On"!. Cudny Rotmistrz - tylko ... satelit?!... .

Wi?c dla Rotmistrza westchnienia, piosenki,
"J emu" - ho?d ducha i cze?? ukorzenia.

Rotmistrza wielbi? i s?awi? panienki,
"On" - nazwan b?dzie ojcem odrodzenia,

"On" ?y? w proroctwie ju? w Adama dobie,

Wi?c MILJON imi? Mu, bo za miljony
Kocha? i cierpia? katusze. - Nic sobie -

Nam da? trud ?ycia, Ojczyzn?, Legjony.
Wi?c có? da? jeszcze mo?e?

Skarb milczenia: -

Gdy inni krzycz?, On s?owa w czyn zmienia

Cicho, z pogard? reklam. -

Lecz wskro? cisz?,

Bóg w ksi?g? Wieków czyny Jego pisze!
1918 r.

Tadeusz Ulanrnoski,

BELWEDER MILCZY.

Belweder milczy ...

... My?my my?leli
° karuzeli ...

... My?my klaskali ...

Ku wielkiej skali ...

... My?my s?dzili,
?e bezpartyjuy jaki Podczaszyc
Zjawi si? w Polsce (owszem - i Staszyc ... ),
Lecz przedewszystkiem chcieli?my - s?u?by
Szamerowanej, z?otej .. , bo ... nu?by
Nagle zajecha? Wilson? Przyj?cia!!
Lewica o tem, nie ma poj?cia ...

Trzeba przepychu troch?: przepych koi,
Trza lud og?uszy? gwarem przedpokoi,
Trza meldowanym by? i czeka? t?umnie ...

... Dzi? On u Iksów b?dzie, jutro - u mnie! ...

- Qd l?ni?cych klamek odwyk?y nam d?onie:
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Stokro? zap?ac?, gdy raz si? uk?oni?!
Grajcie, kapele, zagrzmijcie, toasty:
W ho?dach si? sp?yn? part je, z??cz? kasty! ...

... Belweder milczy!...
Wi?c przed pa?acyk zanosz? pretensje
Kwiaty ozdobne: ró?e i hortensje:
- My tak ?wi?tecznie, galowo, pachniemy.
A Rz?d ludowy oboj?tny, niemy ...

Gotowe opa?? nasze barwne li?cie

Przy Naczelniku takim - socjali?cie! ...

... My chcia?yby?my s?ysze? przy szampanie,
Które do Lwowa wyrusz? kompanje,
A zw?aszcza - kiedy? ?eby na dworzec

Wyhaftowany przynie?? proporzec,
A potem zuchów dosta? z powrotem!
(Nikt w Belwederze nie my?li o tem ... )
A sytuacj? i to pogarsza,

?e na ulicach nie graj? marsza ...

... Belweder milczy! ...

... Bo tam zamieszka? wróg gadania,
Kto? nie z legendy, nie z podania:
Samotny i milcz?cy cz?owiek,
Co nie opuszcza? nigdy powiek,
Wpatrzony w Polsk?. Jego mo?na

I kl?? i szarpa?; i bezbo?na

Mo?e go dotkn?? czyja? r?ka,
Co przed batogiem rada kl?ka:
On milcze? b?dzie. - Odej?? mo?e,

Ale nie zdradzi, tak mu, Bo?e!...

Belweder milczy ...

Bo ma pana,

Który ?mier? miewa? za kompana,
Co si? dowiedzia? nie w kurjerze.
J ak si? do dzie?a cz?owiek bierze ...

W grudniu 1918 r.

Jan Lema?ski.

S?OMIANY ZAPA?.

Gdy z Polsk? nawet Stefan k?opot mia? Batory,

Jak?e j? ma Pi?sudski pchn?? na nowe tory?

A przecie? by? powszechnym g?osem przywo?ywan:

Rz?d?! Rz?d?!. .. Nie, Polsce Gro?ny by?by w sam raz Iwan

Nie ostyg?aby mo?e do? pr?dko w zapale,

Cdyby ?cina? i wiesza? i wbija? na pale.
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Jan Lematiski.

ZAMACH STANU.

(Bajka na czasie).

Trzem w?adcom mena?erji Nemezis dopiek?a,
I za liczne swe zbrodnie poszli. wraz do piek?a,
Gdzie, oby ju? na wieki wiecznie, zamieszkali.

(J eden z Prus, drugi z Austrji, trzeci by? z moskali).
Zaraz po klatkach, stajniach i po kojcach zwierz?t,
Od przybytku wolno?ci, zapanowa? nierz?d,
Stosownie do gatunku, do tuszy wymierze?;
Do uw?osie?, uz?bie?, upstrze? i upierze?;
Wzgl?dnie do ukopyce?. tudzie? uj?zycze?.
Ka?dy. zwierz, ptak, gad, prawa chce dla swoich ?ycze?,
Dla swych uroszcze?, ubrda?, pretensyj, marzonek

Part ja ka?da uchwyci? chce za w?adzy trzonek,
Na razie rz?d stworzy?a s?u?ba mena?erji,
Czelad? od jej karmienia i od wolty?erji -

Brygada czysto ludzka, gminna, robotnicza.

Ta chce rygor utrzyma?, godzi, ogranicza,
Samowol? ukróca PRO PUBLICO BONO.

Lecz zwierz?ta do sprawy ogólnej nie p?on?.
Jako? lew, nastroszaj?c sw? królewsk? grzyw?,

J?? miota? na dozorców ryki obel?ywe:
- Parobki, wycierusy, kpy, robocze chamy,
Jak ?wiatem ?wiat my z sob? si? nie pokochamy.
Dyrektor mi? nieboszczyk g?aska?, i to z trudem.

Ale wam nie pozwol? si? mnie tkn??. Precz z ludem!
- Precz! Precz! - krakn?? i orze?: Ma progenitura
God?em monarchów. Królem czyni mi? natura.

J a, który mam na herbach dwie g?owy, dwie szyje,
W tej pod?ej zale?no?ci od ciur nie wy?yj?.
Ha?b? jest, ?e si? ludzki robak na wierzch wygryz?!
- Krwi ludu! krwi! krwi! - rycza? z puszcz Bengalu tygrys.
- Precz draby! - mrucza? nied?wied? - bo pogniot? ?e-

bra.
- Precz! - r?a?a afryka?ska pr?gowana zebra.
- Precz! wo?a?y ?yrafy, kangury i strusie.
- Precz ! j??y ?wista? nawet i króliki trusie,
Co za przyk?adem bogów, jak za pani? matk?,

Zwar?y si? królikowsk? partyjn? gromadk?. -

Okularnik, uczony w?? (bo w okularach)
Sycza?: - Precz z ludem w naszych penatach i larach!

Ludzko?? zoologicznej naszej obca wi?zi,
Dowód w tem, ?e nas, w??e, w szklanych pud?ach wi?zi.
W p?ta nas, SAPlENTES, bra? SICUT SERPENTES!

Przeciw zbrodni tej winny powsta? OMNES MENTES.

Ja, gad, NAJA TRIPUDIANS -

groza Hindostanu,
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Proponuj? urz?dzi? na lud zamach stanu.

Niech te wszystkie z mot?ochu Bartki, J?drki, Józki

Popami?taj?, ?e tak powiem, miesi?c ruski!

DICTUM-FACTUM. W?ród ryku, r?enia, kwiku, pisku
Organizacja tego uknu?a si? spisku.
Lew, ?e kilkoro przodków hetma?skich mia? w tyle -

Herszt; adjutanci b?d? mu dwa krokodyle;
Z krwio?erczego tygrysa i zbója lamparta
B?dzie ustanowiona do zamachu warta;
Orze? ma jako sztandar spisku figurowa?;
Okularnik -

promotor.
- No, lwie! - syk??: - Prowad?!

Ale wrzaskiem wy?, kl?tw, z?orzecze? i pogró?ek
Uprzedzony , zniweczy? przedsi?wzi?cie .,J ózek" ,

Wzi?wszy dr?ga, wyst?pi? przeciw bestji ?mia?o.
- Równaj front! - krzykn??: - Apel! - Bestyjstwo

zdurnia?o.

Lew przykucn?? ze strachu. Zdech?y krokodyle.
Tygrys i lampart trz??? si? je?y, jak badyle.
Orze?, jak na uczynku z?apany bandyta,
Zwiesi? ?eb i rzek? z bólem - COMEDIA FINITA!

Sam tylko okularnik w?? syka?: Fafu?y!
Przedwczesnym mi ha?asem ca?? rzecz zepsu?y.
O, gdyby wszyscy mogli k?sa? jadowicie
Jak ja, o ile zdrowszem sta?oby si? ?ycie!
Gdyby jad by? we wszystkich uczestnikach spisku
Nie mieliby?my d?u?ej ho?oty ucisku.

Wzi??yby same gady w posiad ludzkie kraje,
Co, ?e tak nie jest, serce, serce mi si? kraje.

Ochlokracja dzi? rz?dzi, humanizmu czelad?!

O, gdybym tak móg? w or?a i lwa jad swój przela?!

...................

Tych ?alów nam, niestety, trudno jest podziela?.
Daremne s? w??owe te jeremjady.
?wiatem rz?dzi duch, mi?o??, a nie z?o??, nie jady,
Nie wa?nie, nie rozterki, nie bójki, nie k?ótnie;

Nie lwy, ani tygrysy, cho? rycz? tak butnie;

Nie zwierz?co?? jest has?em dzisiejszego wieku.

Ale moc, ale si?a duchowa - w cz?owieku.

W styczniu 1919 r.

Tadeusz Ulanowski.

TY? JEDEN .••

Ty? jeden umia? nie roztrwoni? obwa?y.

Przy Tobie ?wiatek warszawski ten ma?y
.

Trwo?nie si? skupi?, jest bo dusza w t?umie,

23
Pie?? o Józefie Pi?sudskim
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Która, co wielkie, odczuwa, rozumie.

Ty? jeden nigdy nie schlebia? ulicy.
J ak ?o?nierz sta?e? cichy, bladolicy,
N ad grobem Polski, tak pewny ramienia,
Co ?wi?te groby na kolebki zmienia,
Co ciche prochy roz?arza i - wskrzesza,
?e dzisiaj ca?a rozumie to rzesza!
- Tego Ci ?adna niech?? nie odejmie,
Co Ci ta rzesza przyzna?a na Sejmie -

To by?o pierwsze, jednomy?lne "Spo?em",
Które nad polskim nieszcz?snym pado?em
Tak rzadko pada, ?e kiedy raz padnie,
Poeta trwo?ny porywa je snadnie,

Niepowo?any , ?mia?o mówi?c o tem,

?e naród kogo? ozdobi? klejnotem. -

Stefan Wierzy?ski.

PAN KAPRAL.

?aden ch?opak "morowy"
Nikogo nie "nawala",
Boi jednak si? czasem

Tego pana kaprala.
Bo ten kapral, cho? m?ody,
- Wszak dwudziestki nie liczy
Nie zna, co to przeszkody,
jeno ?wiczy a ?wiczy.

Tak po polu si? "gania",
?e oblewasz si? potem,

wszyscy boj? si? drania,
chocia? zowi? go "z?otem".
Czasem w por? obiadu

w uszach jako? ci dzwoni,
i twa g?owa bezwiednie
ku poduszce si? k?oni.

Kiedy kapral zobaczy -

lepiej umrze? odrazu ...

- Có? to, psiako?? si? znaczy?
Nie s?ysza?e? rozkazu?

Nie wiesz? W dzie? spa? nie wolno
bez mego pozwolenia! -

Wiesz ju?, bracie, napewno,
?e masz karne ?wiczenia.

A jak wrza?nie: "Ofermo"!
to si? zrywasz na nogi,
nigdy? bowiem nie widzia?

bestji dziwnie tak srogiej.
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Cz?sem jednak kaprala
dziwny smutek nachodzi:

?d wszystkich si? oddala
l po polach gdzie? brodzi

potem. pisze co? d?ugo
'

W SWOlID. czarnym kajecie ..•

Co si? stal? z kapralem,
napewno me zgadniecie.

Podejd? wtedy do niego
i pogadaj z nim trocha,
to ci b?dzie powiada?
jak to DZIADEK nas kocha

jak Ojczyzny On broni
'

do ostatniej krwi kropli
i jak u?miech ukrywa
po?ród w?sów swych sopli.

Taki dobry jest kapral,
kiedy wiar? sw? zbiera ...

Dziwny cz?owiek -

raz dobry,
a raz znowu cholera.

?aden ch?opak "morowy"
nikogo nie "nawala",
ale zawsze si? boi

tego pana kaprala.

Wilno, 1919 r.

Zygmunt Zaleski.

CINCINAT.

Ka?dy wie, przekaza? nam rzymski annalista

wie?? o s?awnych zwyci?stwach, cnocie Cincinata, -

dusza jego nie blaskiem dostoje?stw bogata,
ale rycersk? cnot? promienna i czysta.

A my co? Na posadach pa?stwowych korzysta
wszelki cz?ek, nauczycielem wszak dobrym by? "tata",
dla z?odziei zwyczajnych jest wszak wi?zie? krata,
ale opas?y prezes na wi?zienie ?wista.

.

Lecz ?ród grona z?odziei, co ?apówki bierze,
i my Cincinata mamy,

- On nieludzki

czyn wypisa? na rdzawej szabli swej lazurze.

On chodzi w zwyk?ym szarym ?o?nierskim mundurze, -

i to jest nasz Cincinat, tkwi?cy w Belwederze,
a imi? Jego orle: - Naczelnik Pi?sudski.

:tS*
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Zygmunt Zaleski.

HINDENBURG GROZI.

Miecz niemieckich margrafów, krwi? polsk? zbroczony,
doby?em i pod sztandar zwo?a?em hu! bratni -

i albo Niemiec w walce pol??e ostatm,

albo Polsce uderz? ppgrzebowe dzwony.
Moc moja si? odradza i wyci?ga szpony,

noga polska nie ujdzie z zastawionej matni -

a gdy w czarne uderzy niebo ryk armatni,
to cesarski nimb we?miem na sztandar czerwony.

Id? szyki milcz?ce, zuchwa?e i dumne,
wiedzie ich jaki? ob??d jaki? sza? nieludzki,

id? ciche, zuchwa?e - a id? jak w trumn?.
A na granicy ?l?ska, niby pomnik boga,
po?o?y? si? jak Rejtan komendant Pi?sudski,

gotowy na przyj?cie ?miertelnego wroga.

Zygmunt Zaleski.

ON WINIEN!

I znów si?, enludecjo, podkopujesz zdradnie,
znowu przeciwko Niemu podnosisz szczek srogi -

Ko?czakowi by? ch?tniej pe?za?a u nogi,
cho? wiesz, ?e, mówi?c z tob?, skarby nasze kradnie.

Wi?c ty odpowiedz, je?li Polska si? rozpadnie
je?eli miecz jej pry?nie napó? w chwili trwogi, -

odpowie, kto po dworach sia? wa?ni po?ogi,
i kto dzi? na jej dusz? ca?un mroczny k?adzie.

Kto? szepce: Ukrainiec na Lw6w znowu wali,
braci rzeza, na ?achów urz?dza wyprawy

-

On winien, ?e nie zdo?a? rozpali? si? gromem.
Tak! On winien, ?e zamiast ?ebra? u moskali ..•

on winien, ?e pogardzi? rzezi? i pogromem
i Polsk? wkr?g opasa? jasnym mieczem S?awy!

Zygmunt Zaleski.

ON STWORZY? POLSK? BEZ POZWOLENIA

ENDECJI.

- Naprzód! - i spi?? rumaka - a nie tak rwie fala,
gdy si? rzuca na ska?y i dr?y szturmem pian,
jak On szabli piorunem si?gn?? ?ba moskala! _
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(Wielki Bo?e, co powie Najja?niejszy Pan?!)
NaJ?rzódl ko? pod nim dzielny a jak burza p?ynie _

a
Il!e tak p?ynie korab ?ród g??biny fal -

a me tak orze? skrzyde? sztandary rozwinie. _

Czuj duch! mierz w serce jeno i w ?eb prosto pal!
A trzynastu ich by?o wszystkiego rycerzy
tych, którzy szli zdobywa? dla Polski jej tron! -

a nie dbali, ?e zguba w w?wozach k?y szczerzy
?e po wsiach bije g?ucho pogrzebowy dzwon.

'

Cho? trzynastu ich by?o ... a szli bez boja?ni,
nie dbali, i? niejeden pozna wra?y stryk ...

bohaterstwo ich przesz?o sfer? wyobra?ni ...

a endek sennie mrucza?: "karo! tref i pik".
Im nie szampa?skie wina szumia?y, lecz smutnie

skrzypia? powróz szubienic, I?ni? Sybiru ?nieg -

ale Matk?-Ojczyzn? kochali tak butnie,
?e nie dbali, czy zajd? na stracenia brzeg.
A on pomi?dzy nimi sta? na szczycie sza?ca,
w pochmurn? noc jesienn? t??y? Orli wzrok,
a by?a w Nim pot?ga i moc pomaza?ca,
gdy tak móg? dusz? ludu w pier? wzi??, zakl?? w mrok •.•

A oni wszyscy przy nim, jak wierna czeladka,
?wi?cili m?ode ?ycie na ?miertelny bój ...

i wytrwali w mi?o?ci przy Nim do ostatka,
a On wierzy?, i? Polsk? stworzy krew i znój.
I pró?no im krzyczano z Ojczyzny: - Nie mo?na!

z?amci? szabl?, karabin skruszcie, rzu?cie w py?!
im ?mia?a si? ta droga krwawa i bezdro?na ...

im ?mia?o si? to wczesne potarganie si?l

Pró?no ró?ne kurjerki dowodzi?y jasno,
?e szale?stwo ni?odzie?cze zniknie, niby mg?a -

dzi? ?wieczniki endecji schodz? w cie? i gasn?,
-

Pi?sudski zasie w chwale, wolna Polska trwa.

Wi?c cze?? Ci Bohaterze, co? wzorem narodu,

oo? w szale?stwie mi?o?ci zwalcza? wra?? moc!

Ty? nie sk?pi? krwi, cierpie?, tu?aczki i g?odu,

By wolno?ci ?wit powsta?, gdzie niewoli noc.

Grom rzuci?e?, co serca i dusz? oczyszcza,

wi?c i Naród trze?wieje i wo?a ci: - ?yj!

tylko Ci gad endecki co? szemrze ze zglisz?za:.
bo dla? Bogiem by? zawsze knut, kacapski kij!
Ale ci, co sarkaj?, widz?c w amarancie

Polsk?, Or?y srebrzyste i sztandarów las,
.

nie s? dla Ci? ju? gro?ni dzisiaj, Komendancie,

bo Ty sercem podbile? serca wszy?t'!clch ??s. .

I pró?no b?d? szemrac!.:. W go.dZlIDe dziejowej

stoim wszyscy przy Tobie, t?umi?c rzewny szloch -

a widz?c ?wi?to Jutra, dumne chyl? g?owy

i Francuz i Bryt pyszny i Yankes i W?och.
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Zygmunt Zaleski.

WOLNO PSU NA PANA BOGA SZCZEKA?.

Wszyscy si? ciesz?, ?e ju? wolne Wilno,
.

?e szabla polska laur zwyci?stwa bierze .. ·.

tylko endecja wre z?o?ci? bezsiln?

przeciwko Temu, który w ?wi?tej wierze

powiód? na drog? s?awy nieomyln?
lud polski ca?y i polskie ?o?nierze,
a wiara owa, co go skro? przenika,
j?kn??a dzwonem, zmiot?a bolszewika.

Wszyscy si? ciesz? ... ka?de serce bije,
kto jeno mo?e, wije Mu wian chwa?y ...

tylko endecja z?o?? bezsiln? kryje,
?e si? wawrzynem spowi? Orze? Bia?y ...

Czasby ju? rozgnie?? anarchiczn? ?mij?,
endeckie wrzody z cia?a Zmartwychwsta?ej
wyci?? i stan??, jak jeden szyk zbrojny
doko?a Tego, który or?em wojny ...

... Niech ?mija syczy! - Ty patrzysz z u?miechem,
?e nic nie mo?e tu niecna obmowa -

bo Ty wszak Polsk? stworzy?e? oddechem

od murów Gda?ska do wie?yc Krakowa!

ka?de Twe s?owo rozgrzmi setnem echem,
a na Twój rozkaz wstanie miljonowa
armja ... i ona? rozerwie w kawa?y
tych, którym wadzi dzisiaj Orze? Bia?y.

Lecz Ty spogl?dasz... bo Ty wiesz, ?e mog?

sycze?, lecz prac? nie zmóc Ci? usiln? -

.

i kiedy zechcesz, -

zmia?d?ysz ich pod nog?,

tak, jak rzuci?e? do stóp sobie Wilno!. ..

lecz nie chcesz w wolnej Polsce rz?dzi? trwog? ...

a wiesz, ?e syk ten jest gro?b? bezsiln? ...

wiesz, ?e zamilkn?? musi szczek nieludzki,
a w chwale jeno zostanie Pi?sudski.

Benedykt Hertz.

AUGJASZOWA STAJNIA.

Rz?d bez ministrów, Sejm bez Konstytucji,
Polska bez Granic, a? je kto? narzuci,

Kolej bez maszyn, a skarb bez gotówki,
W wojsku koterje i jakie? placówki...
W poselstwach rz?dy cio? i protektorek,
W aprowizacji co tydzie? zatorek.
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Po biurach os?y, tresowane pieski,
W policji siedzi, gdy chce, Robaczewski ...

Na ?a?dym kroku dawni ?apownicy,
Chocia? dla swoich brak miejsca w stolicy ...

W ogonku cicho marznie starowina,
bowiem sklepowa miejska to hrabina ...

A tu bolszewik bechta ju? cz?owieka:
- "Naco towarzysz jeszcze d?u?ej czeka?" _

Gro?ny "kanarek" dzi? go nie przestrasza ...

Gdy coraz wi?ksza tu stajnia Augjasza,
Do BELWEDERU westchnienia wiatr niesie:
- A chwy?-?e miot??, polski HERKULESIE! _

Kazimierz Majeranowski.

Kuplet ze sztuki p. t. ttMUCHY KLEPARSKIEu.

Marsza?ek Pi?sudski wyjecha? z Warszawy,
A?eby w Genewie broni? polskiej sprawy.

Bo Litwa robi?a na Wilno zakusy,
I nam wyprawia?a przeró?ne psikusy.

Gdy Marsza?ek stan?? poprzed Rad? Ligi,
Pocz?li si? wszyscy k?ania? na wy?cigi.

Waldemaras dr??cy gdy Marsza?ka zoczy?,
Od strachu ze skóry omal nie wyskoczy?!

Marsza?ek wyci?gn?? ku niemu prawic?,
I ??da? by odkry? do walki przy?bic?,

Zapyta? surowo: "A wi?c mów co b?dzie?"
Waldemaras dr??cy odrzek?: "Pokój b?dzie!"

Marsza?ek tym gestem tak Lig? zaskoczy?,
?e si? spór o Wilno bardzo krótko toczy?!

Rada odrzuci?a Litewsk? pretensj?,
A na cze?? Marsza?ka wznios?a owacyj?!

Marsza?ek z rado?ci? wróci? do Warszawy
Og?osi? publicznie ?e nie pokpi? sprawy

Odbiera? pochwa?y i gratulacyj e,

Lud wo?a? z rado?ci: "Niech Pi?sudski ?yje!"

T. Modrzejewski.

RAZ SWAWOLNY WALDEMARAS.

Raz ma?y Waldemarasik

wystruga? z drzewa pa?asik,
wdzia? na g?ow?, pe?en chwa?y,
z papieru szyszak wspania?y,
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i w swej pustej ?epetynie,
co na ca?? Litw? s?ynie,
wyobra?ni takiej dosta?,
?e rycerzem raptem zosta?.

?cisn?? w garstce by? pa?asik,
swawolny Waldemarasik

i j?? macha? na wsze strony,

gdyby indyk nabzdyczony.
Tego skubnie, tego trza?nie,
na tamtego g?o?no wrza?nie,
na innego znów mamrocze,

?e tak jak on nie szczebiocze.

Wszyscy maj? z nim ambaras,
bo si? rozgzi? Waldemaras.

Mama robi mu wymówk?,
rozczochra?e? sobie g?ówk?,
we? grzebyka, w?oski przyczesz,

a on wrzeszczy:
- Jam jest rycerz,

o mnie ?piewa? b?d? piewce,
wi?c si? czesa? za nic nie chc? ...

Cho? rozwi?za? mu si? trzewik,
ani papa, cho? bolszewik,
ani ciocia - stara szwabka,
ani Europa - babka,
cho? na ch?opca krzycz? srogo,

jednak rady da? nie mog? ...

Wreszcie kto? na pomys? taki

wpad? i rzek? do zawadjaki:
- Z?e si? sko?czy ten wypadek,
ej, zobaczysz, przyjdzie Dziadek! ...

J ak us?ysza? nicpo? o tem,

wnet si? ca?y obla? potem,
machn?? r?czk?, wierzgn?? nó?k?
i czempr?dzej wlaz? pod ?ó?ko ...

Wrzeszczy: - Nie chc? ju? pa?aszy,
niechaj Dziadek mnie nie straszy._

jam nie rycerz niebezpieczny,
tylko ma?y ch?opiec grzeczny ...

Europa, cho? na? fuka,
lecz sentyment ma dla wnuka,
bo na zbytkach dzieci zna si?,
rzecze: - Mój Waldemarasie,

uspokój si? moje dziecko,
sied? jak mysz cicho pod nieck?,
za te zbytki, tak jak za psa,

móg? ci Dziadek wlepi? klapsa,
lecz mu dobro? z oczu ?wieci,
on nie bije ma?ych dzieci.
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Juljan Ej8mond.

NA POMNIK MICKIEWICZA.

Za ?ywota - pielgrzymstwo i m?cze?ska palma
sen o Litwie dalekiej i - kosz od Maryli,
a po ?mierci paryski Bourdelle i plac A?ma,
K?dy mu w sercu ?wiata pomnik postawili.

Za ?ywota t?sknota do smutnej Ojczyzny,
i pretensja do piersi (dobranoc) zapi?tej!
J eden Odyniec - ale moc nierogacizny
pod has?em klasyczno?ci, jak?e ?le poj?tej 1

A po ?mierci Ten, który wszelakie plugastwo
gromi? natchnieniem w niebo rw?cym si? wysoko.
sta? si? m?drków bezmy?lnych ?upem oraz pastw?,
niem?drych m?drców, którzy czcz? "szkie?ko i oko"!

Za ?ywota ?le by?o mu "w z?ych ludzi t?umie"
i do m?odo?ci od? ruszy? serc posady ...

A po ?mierci zrobi?y z niego belfry mumj?.
O ,;odzie do mi?o?ci" j??y pisa? "Dziady".

Maj? Mu dzisiaj za z?e to, ?e w usta kwiatka

w?o?y? pochwa?? w kwietniu, a nie w maju "chwilki",
?e pisa? powrót taty, a nie "Powrót Dziadka",
mówi? o oczach, a nie dnie "oka" Marylki ...

Lecz jeszcze bardziej za z?e ·maj? mu w Warszawie

fakt, i? w "To lubi?" tonem opozycjonisty
mówi? o Józiu, który w straszliwej postawie
przylecia? robi?c ha?as i szumy i ?wisty ...

Tak nie powinien pisa?, kto wawrzyny zbiera

i kto 2j,a zgod? w?adzy siedzi na Parnasie .

Chyba, ?e mia? na my?li Józefa Hallera? .

Ale pocó?, u licha, pisa? o ha?asie?

• • •

Niejeden w Polsce belfer, m?drek i pysza?ek
kaza? ku? "wieszcza" -

potem na wyrywki pyta?...
Ale dopiero pierwszy

- Pierwszy Jej Marsza?ek

czynem zbrojnym poezj? Adama - odczyta? ...
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Juljan Ejsmond,

ttPUSZCZ IMPERA TORtt.1

Bajka

A wi?c znów mamy ?ubry najprawdziwsze w ?wiecie

i to ?ywe w ogrodzie, a nie w gabinecie
zoologicznym ... Rado??, jak Polska szeroka,

?wieci we wszystkich" oczach, (cieszy si? dno oka).

A wi?c znów mamy ?ubry, puszcz imperatory!
Cieszy si? cz?owiek zdrowy, cieszy cz?owiek chory .•.

Szumi zdala weso?o stara Bia?owie?a,

Odzyska dumna knieja królewskiego zwierza!

Królewsko?? i w zwierz?ciu ka?dy z nas oceni ...

Bowiem przez srogie losy smutnie do?wiadczeni

do niedawna nie mieli?my z woli niebieskiej
nic królewskiego - oprócz ulicy Królewskiej.

Dwa byki i dwie krowy ma ju? gród Syreni!
Królewsko?? nawet w zwierzu ka?dy z nas oceni.

Dot?d nieraz "pot??ni" naszej Republiki
nie sprowadzaj?c byków, pope?niali byki ...

Dzi? jest -wreszcie "?ubrowo" w Polsce i litewsko.

Da Bóg, ?e doczekamy, i? b?dzie królewsko ...

Przeto mamy ju? wielu, co si? ?ciel? plackiem
Przed wiej?c? purpur? i "s?ówkiem sarmackiem ...

"

Pot?pia si? dzi? "wiejskie" "wczasy i po?ytki",
u?ywaj?c niejeden wyraz bardzo brzydki,
lecz có? tu wyraz znaczy, nawet wyraz twarzy,

gdy prawda tak surowa ?ywym ogniem parzy ...

Zamiast o zagadnieniach my?le? polityki
cieszmy si?, ?e s? ?ubry; dwie krowy, dwa byki
Niechaj w ogrodzie ?yj? pod znakiem nadziei,
?e kiedy? si? rozmno?? w Bia?owieskiej kniei ...

I my ?yjmy nadziej? krzepi?c? i s?odk?,
która jest matk? g?upich, a Polaków ciotk? ...

B?d?my, jak "grzeczne dziatki, co s?uchaj? Dziadka

(gdy powie brzydkie s?owo, to si? uszy zatka ... ).

Lecz gdy u stóp otworzy si? przepa?? g??boka,
komu? w oczy spojrzymy? (a zw?aszcza w dno oka?)
?ubry dzi? zmartwychwstaj? w Puszczy Bia?owieskiej.
Czy Polska z Marsza?kowskiej dojdzie do Królewskiej?

1 Na sprowadzenie ?ubrów do Warszawy.
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Juljan Ejsmond.

BABCIA, USZY I DZIADEK.

(Bajki).

1

Stara to jest bajeczka.
chocia? wieczy?cie nowa...

,

Ka?da j? babcia w zanadrzu

dla wnuczków swoich chowa.

By? raz niegrzeczny ch?opak
(Kogó? ten mora? nie wzrus.zy?),
co chc?c dokuczy? babce,
odmrozi? sobie uszy ...

2

Jest taki kraj i dzisiaj,
w którym ch?opaków gromadka
odmrozi? chce sobie uszy,

a?eby rozz?o?ci? Dziadka ...

Pró?no im Dziadek t?omaczy?,
daremnie prosi? i grozi? ...

Niejeden na z?o?? Dziadkowi

uszy ju? w Polsce odmrozi? ...
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Godlewski W?adys?aw: Z roku 1924

108

34

38

132

132

154

- Pobudka ..•.••••.•.
o ••••••

Godziszewski Ogo?czyk: Na rycerskie poszed?e? ju? boje
- B?ogos?awie?stwo Wam rycerze .

G6ral6wna Stanis?awa: Wodzowi ..
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42

75

100

337

122

358

155

257

258

Gr. Zygmunt: Marsz Legjonów ••••••

Gralewski Stefan: Pi?sudski .

Guli?ska Jadwiga: Naczelnikowi Pi?sudskiemu

Haecker Emil: Sikora i sroka

Hajota: Brygadjerowi Pi?sudskiemu

Hertz Benedykt: Augjaszowa stajnia.
- On .........•....

Hi? Tadeusz: Na dzie? 6-ty sierpnia 1920 r.

- Na dzie? 6-ty sierpnia 1921 r.

- ?agiew . 32

19Horoszkiewicz Roman: Za wiern? s?u?b? . . •

Jab?o?ski Boles?aw: Pie?? ?piewana w Suwalskim p. p. w dzie?

Imienin Józefa Pi?sudskiego
Janecki Antoni: Dzi?ki Ci .•...

Japoll-Asanka Micha?: Zwyci??y? musim

Jasik Tadeusz: Komendantowi ....

Jaworski Tadeusz: Komendantowi ..

J?drzejewiczowa-Stattler: Komendantowi .

138

229

197

9

234

103

177- Modlitwa .•....••.•..

J owialski -

patrz Haecker

Juss W?adys?aw: Witaj, Komendancie! . 59

330

171

Illakowiczówna Kazimiera: Prometeusz i cz?owiek

Kachelówna Zofja: 12 grudnia 1916 roku •

Karpi?ski Boles?aw: ?-ty sierpnia 1924 r. 31

130

212

258

- Dziadkowi. . . . . . . .

- Fantazja ....•....•.

- Józefowi Pi?sudskiemu . . . .

Kilianowa Stanis?awa: Pi?sudskiemu . .

Kietli?ski Franciszek: Dyktatorowi dusz. .

Kleszczy?ski Zdzis?aw: Godzina w Bristolu

95

185

172

168

289

224

301

209

130

129

126

223

177

219

222

- List otwarty do Józefa Pi?sudskiego ...

Kobyla?ski Józef: Marsza?ek Pi?sudski w twierdzy •

Konopka Romuald: Nasz ojciec ....•...

Korulska Jadwiga: On Wódz
- Podnie?? Polsko swój sztandar
- Marsza?kowi Pi?sudskiemu
- Polska Pi?sudskiemu

Koszutski Stanis?aw: Legjonom cze??

Kowalski Adam: Komendancie nasz • . .

Kozikowski Edward: G?os z domu niewoli .

- Przy kwe?cie . . • . . . . . . .

- Przesta? warcholi? ....•..•.

Krecsmar Roman: N a warcie ..•..

Krzy?anowska Wanda: Szlakiem wodzów

89

216
- Szczyt .•.....•.... 78

245

207

250

199

Kwiatkowski Remigjusz: Wspomnienie
- Na Nowy Rok 1920 •...

Lebensbaumówna Alicja: Strzelcy
Lecho? Jan: Pi?sudski ...••
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351

352

Lema?ski Jan: S?omiany zapa?
- Zamach stanu. . . . . . . .

Ligceki Edward: Sztandar Legjonów
- Ob brygadom . . . . . . .

21

226
Lipi?ski Franciszek: Ju? wstali . .

- Polonia Restituta wyj. I
47

312

316

U8

- Polonia Restituta wyj. II . . .

Lip?owski Józef: Na cze?? Pi?sudskiego ...

Lubies Boles?aw: Burzycielowi i twórcy "

-

J?zefo? P??suds?emu (Ty rozkaz da?e?)
88

93

94
- JozefoWl Pi?sudskiemu (Z?om granity) .

- Komendantowi (dok?d idziesz) ... 4.

101

187

102

- Komendantowi (Na kanw? s?ów)
- Marsz powrotu . . . . . . . .

- Komendant ....

- Reduta Komendanta 18

183

243

- W Gda?sku. . . . . . .. ..

Lubicz Czes?aw: Wkroczenie strzelców do Kielc . .

Lobarzewski Karol: M??owi Polski, J. Pi?sudskiemu.
Lopalewski Tadeusz: Pi?sudski ...

Majeranowski K.: Muchy Kleparskie .

49

275

359

186M. Kacper: Jak si? s?onko .

Maryth Rena: Józefowi Pi?sudskiemu 92

Ul

179

180

lVlayzel Jan Szcz?sny: Dedykacja .

- Nie szarga? .

- Rota
.

M?czka Józef: Fanfary I-go Pu?ku Piechoty Legjonów
Micha?owski Zygmunt: Belweder ........•.

- Most Poniatowskiego .

5

290

291

150
- Wielkiemu solenizantowi

Miler Stefan: Oda Legjonisty . . . . . 28

159Minkiewicz Romuald: Undyna o 5 Sierpnia (1862-1914-1915)
Mirski Józef: Pi?sudski . 65

112

359

278

150

255

178

Mirwi?ski Jan: Naczelnemu Wodzowi .

Modrzejewski T.: Raz swawolny Waldemaras

Moykowski W?adys?aw: Marsza?kowi Pi?sudskiemu
- Na imieniny Kamendanta 1928

Mucha Teofil: Nad nami szumi? sztandary ...

Musialik Roman: Do Józefa Pi?sudskiego .

Nadelli M.: Na cze?? wkroczenia Legjonów Polskich do War-

261

350

241

szawy ................••.....

Nestorowicz Anna: Odpowied? na wierszo rotmistrzu Wieniawie

Niedzialkowska Dobacenoska Wanda: Kompanja Kadrowa

Niemiro Boles?aw: Apoteoza . . . 15

188

337

126

Niu Tadeusz: Hej, Strzelcy. wraz

Nowaczy?ski Adolf: Meandry ..

Nowakowski Ignacy: Or?y do lotu

99

64
O. J.: Naczelnikowi

Obro?ski Jan: Rozkaz
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81

293

41

86

273

133

228

Ogo?czyk: Pi?sudski •••••.•

Ogonowski Stefan: Duma o Hetmanie
- Kantata •••••.•.••..

Oksza: Wódz. . • • • • • • . • . • •

Olszewska Janina: Marsz szlakiem kadrówki

- Naczelnikowi • . .

- Na Wawelu ...

32

272

227

334

- Prowadz nas . . •

- ?wi?to kadrówki .••••••.••••

- Szary mundur
- Wandzi i Jagódce Pi?sudskim

67

67
Opa?ek Mieczys?aw: Modrzewiowy dwór

- W szkole rosyjskiej .••.

Opmann -

patrz Or-Ot

71Or?owski Antoni: Józef Pi?sudski

237

198

332

329

226

324

38
325

- Na dzie? 6 sierpnia 1914 r .••

- Wielki dzie? sejmu (20. III. 1919)
Or-Ot: Belweder . • . . . . • •

- Oda do zwyci?stwa . • •

- On .••••••••.•

- Pie?? o wielkim cz?o wieku .

- Piosnka o Komendancie • • . • .

- W X-t? rocznic? wyzwolenia Wilna

Orsza Tadeusz: Wodzu! Orle bia?y!... . .• 36

Orwicz Jerzy: W dniu Imienin Komendanta Józefa Pi?sud-

135skiego ••••••.•••••.••

Orwicz Zbigniew: Wodzowi! ..••...• 15

101

252

262

Pawlicki Hieronim: Nac?elnikowi w ho?dzie

Peowiak: Raport . . • • • . • . • • . • .

Piekarski-Klecsko W.: Modlitwa ?o?nierza legjonisty
Pietrzycki Jan: Nienazwanemu Wodzowi . . . . • •

Piotrowski Wac?aw Wie?czys?aw: Czasy Pi?sudskiego

58

296

334

211

211

- Czy pami?tacie? • . • • • . • •

- Na Ukrainie • • • • . . . . • •

- Pie?? o Naczelniku Pi?sudskim
- Pod Warszaw? . . . . . • . • 29

127

128

Plater W.: Drgn??a Polska ca?a ..•

- Józefowi Pi?sudskiemu •.•••

- O naszym. Naczelniku Pi?sudskim • 70

236

300

220

119

192

186

251

- W pi?t? rocznic? 6 sierpnia 1914 T.

Popio?ek Zygmunt: Na zjazd Legjonistów .•

- Parada ••••••..••.••••

Popoff Eugenjusz: Do Józefa Pi?sudskiego
- Rekonesans • • . • • • • • • • •

Por?ba Józef: Do Dziadka. • • • .

Pr?dski Artur: Braciom poleg?ym
- Komendant ...•...•. 74

196

322

- Znów nam hetmani? b?dziesz. •

Pruszy?ski Czes?aw:
'"

...

lit
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208

208

231

106

127

Pruszy?ska S.: O wierzy?
- Ufno??

.

Prze polski Stefan: On
.

Przybylski Adam: Wodzu! ........:
Ptakówna Eugenja: Brygadjerowi Pi?sudskiemu
R. St.: Sierpniowy czyn . 73

131

309

209

210

256

254

347

181

144

239

Raczek Zbyszek: Dzieci? do Komendanta
Rakowski Gwido Trsyuslar: Belweder

- Ostatni raport ..•....

-

Strzelcy w rezerwie
- Rozkaz .....

-

Zapami?tajcie dzie?
Rel: Bajeczka o cukierku . . .

Relidzy?ski Józef: Komendancie! .

- N a dzie? Imienin Komendanta ..

- N a dzie? 6 sierpnia . . .

- N a powitanie Komendanta 58

248

175

345

- N a ?wi?to krakowskie
- Na wigilj? 1916 roku.
- Orze? i ptactwo nocne

- Rota . 7

_ 8
- Rota Pi?sudczyków.
-

Zygmuncie dzwo? 166

292Rogi?ska Halina:
*

•

•

Rundbaken Jan: Cze?? 16

204

306

- Echo z Wilna. .

Rygier Leon: Bu?awa. .

- Józefowi Pi?sudskiemu . ..... 98

148

305

149

305

160

145

- Józefowi Pi?sudskiemu w dniu Imienin.
- Kto idzie? •............

- Marsza?kowi Pi?sudskiemu w dniu Imienin
- Od pierwszej zaraz chwili. . . . . . . . .

- Spotkanie. . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Slubowanie pie?ni Naczelnikowi w dniu Imienin

73

136

296

- W obliczu sfinksa . . . . . .

Ry?: Na dzie? 19 marca 1919 roku

S. T. Moja wiara .

Sam: patrz Sygryc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sienkiewicz Andrzej: Odpowied? na manifest Wielklego Ksi?cia 158

13

162

221

304

- Opowiedz mi bracie . . . . .

- Wizja .

Skwamicka Teodozja: Komendantowi
- My?my szcz??cia nie mieli ..

62

349

168

348

194

202

S?o?ski Edward: Brygadjer Pi?dsuski

- Du?e litery . . . . . . . . .

- Gospodarzom przyj?cia .

- O Lwów .

- Od ch?odnej N ewy do Sprewy
- Unja z Litw? .
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245

238

156

131

- ?elazn'\j Brygadzie
- 6 sierpnia .

Smolarski Mieczys?aw: Pod bro? . . . .

Sta?czykowska Zofia: Józefowi Pi?sudskiemu

Stanis?awska: patrz Kilianowa . . . . . .

Stattler Marja: patrz J?drzejewiczowa
Stattler6wna Helena: Odprawa 22

69

64

'lO

34

10

Stefa?ski Zygmunt: Pi?sudski

Stwora Stanis?aw: Ojczyzno! ..

Sudawczyk: Wspomnienie rezurekcji nad Nid?. .

Sygryc Aleksander (Sam): Pie?? Legjonów . . . . . . .

Szurski Stanis?aw (Wi?lanin): Za Tob?, z Tob? wsz?dzie!

Szelburg E.: Czy znacie? . . . . . . . . . . .

Szcserbowslei Adam: Duma o Pierwszej Brygadzie
Szcz?sny Aleksander: Na dzie? 19 marca 1918 r.

217

246

134

105

303

242

184

-- Wodzu . . . . . . . . . . . . .

Szpali?ski W?adys?aw: Cze?? Bohaterom

Tatar6wna Stefanja: Cze??
-- Cz?owiek .

-- Jeden jest tylko 88

97

135

72

302

164

201

196

'62

327

-- Józefowi Pi?sudskiemu
-- 19 marca 1918 r. . .

Ten: Pi?sudski . . . . . .

Teska: Darowa?e? nam . . . . . . . . . . . . .

Teslar J6zef Andrzej: A my za Tob?, Twe wierne orl?ta
-- Dziesi?ty pawilon . . . . . . .

Teslar Tadeusz: Kajdany p?k?y moje.
Tetmajer Kazimierz: Wódz

Tuwim Juljan: Pi?sudski .... '.

Ulanouski Tadeusz: Belweder milczy 350

353

197

40

- Ty? jeden .

- ?e mnie pojmiecie. . . . . . .

W. K.: Polska zgin?? ju? nie mo?e!

W. Kazimierz: Czy to jawa? . . . . . . . . . • .

Walewska-Colonna Janina: Naczelnikowi w dzie? Imienin .

Wasilewski Pawe?: Pie?? na Imieniny naszego Naczelnika i N aj-

4

146

wy?szego Wodza . 139

317Wierzy?ski Kazimierz: Droga do Nowogródka
- Pi?sudski . . . . . . 85

307

'16

77

354

204

"189

-- SuIejówek .....

Wierzy?ski Stefan: Dziadek
- Na stra?y .....

"

- Pan Kapral. . . . .

-- Wilno Komendantowi .

Wilkanowicz Roman: Pi?sndski

Wi?lanin: patrz Szarski . . . .

Wolski Wac?aw: Józefowi Pi?sudskiemu

W?do?kowski M?cislaw: Warta honorowa

98

11

290Woynicz Roman: Dzisiaj .
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Woynicz: patrz Horoszkiewicz

Wójcicki A.: Zwyci?zcy . . . 123

199Z. T.: Pi?sudski .

Zahorski: patrz Lubicz Boles?aw .

Zalasi?ski Edward: ?wit wolno?ci

Zaleski Zygmunt: Cincinat. . . . .

129

355

104

356

356

356

358

321

- Do Komendanta Pi?sudskiego .

,- Hindenburg grozi • . . . . . . . . . . .

- (Jn stworzy? Polsk? bez pozwolenia endecji
-- On winien! ..•........

- Wolno psu na Pana Boga szczeka? .

Zandrd-wna M.:
'"

III

'"
••••••••

Zarzycka Olga: Józefowi Pi?sndskiemu. . 96

322
.

-322
Zawiszanka Z.: Nasz Naczelnik .

- Wodzowi .

Zbierzc?owski .Henryk: Legjonista pierwszej Brygady 20

61

235

318

- Pi?sudski . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

- 6-ty sierpnia 1914 roku - 6-ty sierpnia 1919 roku

Zechenter Witold: Korsarz Idei. . . . . . . . . . . .

84

277

297

298

299

335

- Pi?sudski • . . . . . . . .

Zienkiewiczowa Regina: Odpowied?
- Marsz Sulejówek Belweder
- Do Belwederu
-- Wizja tu?acza .....

Zi?bowski M.: Maj 1926 roku
30Zuchowski Wiktor: Legjony . . . . . . . . . . . . . . .

?elazowski Jan: Kochanemu Wodzowi naszemu Józefowi Pi?-

124

309

139

sudskiemu .

?eromski Stefan: '"

'"

'"
. . . . . . . . . . . .

?o?nierze i Harcerze okr?gu siedleckiego: Komendancie

?ypowski Leon: Ostatni raport. . • . . . . . . . . 22

324

134

345

137

338

189

137

167

339

343

De Vaux: Wiersz z przed majowego przewrotu . . . . .

Autor nieznany: Adres uczniów Akademji Sztuk Pi?knych
- Bajeczka

.

__ Czwartacy Komendantowi Pi?sudskiemu w dniu Imienin

- Do Komendanta Pi?sudskiego. . . . . . . . . . . .

__ Dumka internowanych legjonist6w w Gynlafchervor .

__ Dwom solenizantom na dzie? 19 marca

- Ej, gory
.

- Endecja na emigracji . . . .

-- Iza pyta
.

51

35

104

184

206

-- Jestem sobie ch?opiec m?ody
-- Jeszcze Polska nie zgin??a
- Komendantowi . . . . .

- List do Komendanta
-- Marsz.' marsz Pi?sudski. . . . . . . .

37

39

341

_ Nie st?pa? w ?yciu swem po kwiatach ...

__ Pie?? Polaków z Ameryki o Marsz. Pi?sudskim

__ Piosnka o I-ej Tymczasowej Radzie Stanu. • .
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- Piosnka I-szej Brygady Leg. Pol. na odmarsz z okolicy
K?t

"

47

- Piosnka oddzia?u karabinów maszynowych I pu?ku 53
- S?dziowie. . . . . . 344
- Sensacja! Baterja gra! . . . . . . 50
- Strzelcy . . . . 52
- Tobie, Komendancie 144
- Warcz? karabiny i dzwoni? pa?asze 43
- W dzie? Imienin J. Pi?sudskiego 137

- Wsi?d? na konika 42
- Wyszed? ro?kaz Beselera . . . . . . . . . . . .. 55
- ?o?nierskie ?yczenia na Imieniny Naczelnego Wodza 143

- 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 337

ERRATA:

Str. xxvr w 23 zamiast: niedawa?a - ma by?: nie dawa?a

Str. XXVII w 17 zamiast: oto - ma by?: o to.
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