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1. 

Adam Asnyk  

Miejcie nadzieję  

Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną,  
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,  
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno  
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera. 
 
Miejcie odwagę!... Nie tę jednodniową,  
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,  
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową  
Nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. 
 
Miejcie odwagę... Nie tę tchnącą szałem,  
która na oślep leci bez oręża,  
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem  
Przeciwne losy stałością zwycięża. 
(…) 
Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje  
I przechowywać ideałów czystość;  
Do nas należy dać im moc i zbroję,  
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. 

2. 

Julia Hartwig  

Nie pytać 

We śnie zdążyłam pomyśleć – 
co będzie dalej 
I odpowiedziałam sama sobie 
Po co pytać 
Kiedy wstaniemy 
nasze kroki zaprowadzą nas do miejsca 
którego dotąd na próżno szukaliśmy 
I we śnie zarazem wierzyłam w to i nie wierzyłam 
I była w tym jakaś szczęśliwość 
której tylko we śnie zaznać można 

3. 

Konstandinos Kawafis 

Itaka 

Jeżeli do Itaki wędrować zamierzasz, 
życzyć sobie winieneś, by długa była wędrówka, 
pełna przygód i doświadczeń. 
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Nie obawiaj się Lestrygonów i Cyklopów 
ani gniewnego Posejdona.  
Nigdy nie spotkasz ich na swojej drodze, 
jeżeli myśli twe będą wysokie 
i jeśli nigdy ani ducha twego, ani ciała 
nie dotkną pospolite uczucia. 
Ani Lestrygonów, ani Cyklopów, 
ani Posejdona szalonego nie ujrzysz nigdy, 
jeżeli ich nie kryjesz w głębi własnej duszy, 
Jeśli własna twa dusza nie wznieci ich przed tobą. 
 
Życzyć sobie winieneś, by długa była wędrówka. 
Oby wiele było poranków letnich, 
w których - z jakąż rozkoszą, z jakąż radością! -  
będziesz podpływał do portów przedtem ci jeszcze nie znanych. 
 
W stacjach handlowych Fenicjan zatrzymywać się musisz, 
aby kupić piękne towary, 
perły i korale, bursztyn i heban, 
wszelkie gatunki rozkosznych wonności, 
ile tylko zdołasz rozkosznych wonności znaleźć. 
Musisz odwiedzić wiele miast egipskich, 
by uczyć się i jeszcze uczyć - od tych, co wiedzą. 
 
Nie wolno ci nigdy zapomnieć o Itace, 
dotarcie do niej bowiem jest twoim przeznaczeniem. 
Ale bynajmniej nie spiesz się w podróży. 
Lepiej, by podróż trwała wiele lat, 
abyś stary już był, gdy dotrzesz do swej wyspy, 
bogaty we wszystko, co zdobyłeś po drodze, 
nie oczekując wcale, by Itaka dała ci bogactwa. 
 
Itaka dała ci tę piękną podróż, 
bez Itaki nie wyruszyłbyś w drogę. 
Niczego więcej już dać nie może. 
 
I choćbyś ujrzał, że jedna bieda - nie oszukała cię Itaka. 
Wróciwszy tak mądry, po tylu doświadczeniach, 
zrozumiesz prawdziwie, co jest Itaka. 

4. 

Bolesław Leśmian 

Szukaj przygody 

Płyń, póki jeszcze krew śpiewa we skroniach, 
Płyń w dal nieznaną, za nic miej lamenty, 
Szukaj przygody w tajemnych ustroniach 
I płyń z ochotą na morskie odmęty. 
 
Nie wiedząc wcale, gdzie teraz dopłynę, 
Żagiel wichrowi podałem rozpięty 
I na szerokość zmierzyłem głębinę 
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I wypłynąłem na morskie odmęty. 
(…)  
Choć zda się czasem, że niegdyś tam byłeś, 
Brzegiem znikomym w bezkresów przezroczu, 
Brzegiem, skąd okręt swój biały odbiłeś, 
I że sam siebie straciłeś już z oczu 
 
Szukaj przygody, nim wszystko przeminie, 
Niech cię nie trwożą najdziksze odmęty. 
Znajdziesz tam bajkę w odległej krainie 
I wszystkie morza, i sny, i okręty. 

5. 

Edward Stachura 

Wędrówką życie jest człowieka 

Wędrówką jedną życie jest człowieka; 
Idzie wciąż, 
Dalej wciąż, 
Dokąd? Skąd? 
Dokąd? Skąd? 
 
Jak zjawa senna życie jest człowieka; 
Zjawia się, 
Dotknąć chcesz, 
Lecz ucieka? 
Lecz ucieka! 
 
To nic! To nic! To nic! 
Dopóki sił 
Jednak iść! Przecież iść! 
Będę iść! 
 
To nic! To nic! To nic! 
Dopóki sił, 
Będę szedł! Będę biegł! 
Nie dam się! 
 
Wędrówką jedną życie jest człowieka; 
Idzie tam, 
Idzie tu, 
Brak mu tchu? 
Brak mu tchu! 
 
Jak chmura zwiewna życie jest człowieka! 
Płynie wzwyż, 
Płynie w niż! 
Śmierć go czeka? 
Śmierć go czeka! 
 
To nic! To nic! To nic! 
Dopóki sił 
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Jednak iść! Przecież iść! 
Będę iść!  
 
To nic! To nic! To nic! 
Dopóki sił, 
Będę szedł! Będę biegł! 
Nie dam się! 

6. 

Edward Stachura 

Idź dalej  

Czy wszystko już dla mnie stracone, skończone?  
Wróżbiarzu, co czytasz z obłoków jak z ksiąg,  
Spójrz i przeczytaj, co pisze tam o mnie.  
Weź przebij, weź odsłoń mi nieco ten gąszcz!  
 
Prawdziwy to gąszcz, kłębi gęściej się wciąż,  
Niewiele tam widzi proroczy mój wzrok:  
Krzyżują się drogi i gmatwa się czas,  
Co było i co jest, i co stanie się.  
 
Straszliwy to gąszcz, kłębi gęściej się wciąż,  
Kurzawa szaleje, dzień zbłądził i noc.  
Gdzieś gna tabun koni i pali się las,  
I dym się unosi, wciąż więcej go jest.  
 
Nie widzę już nic, nic a nic, biało mi.  
Idź dalej niezłomnie, a mnie zostaw sny.  
Nic nie jest stracone, skończone też nie,  
Gdy droga przed tobą, a sam jesteś w tle. 

7. 

Jan Twardowski 

Wiersz z banałem w środku 

Nie bój się chodzenia po morzu  
nieudanego życia  
wszystkiego najlepszego  
dokładnej sumy niedokładnych danych  
miłości nie dla ciebie  
czekania na nikogo  
 
przytul w ten czas nieludzki  
swe ucho do poduszki  
bo to co nas spotyka  
przychodzi spoza nas 
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8. 

JanTwardowski 

Zaufałem drodze 

Zaufałem drodze 
wąskiej 
takiej na łeb na szyję 
z dziurami po kolana 
takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione buraki 
i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka 
- Nareszcie - powiedziała 
- Martwiłam się już 
że poszedłeś inaczej 
prościej 
po asfalcie 
autostradą do nieba - z nagrodą od ministra 
i że cię diabli wzięli 

9. 

Jan Twardowski  

Żeby nagle zobaczyć  

Więc tak długo trzeba było rozsądku się uczyć  
na pytania logiczne odpowiadać  
nie mówić bez sensu i od rzeczy  
żeby nagle zobaczyć  
że nadzieja może być obok rozpaczy  
niewiara obok wiary  
skakanka dziecięca na podłodze obok trumny  
dostojnik obok prosiaka  
prawda z palcem na ustach  
podopieczny pod kołami karetki pogotowia  
modlitwa obok smutnego kotleta na talerzu  
i ten krzyk nie umieraj nie odchodź jeszcze okaże ci serce  
z którym uciekałem obok ciszy 

10. 

Karol Wojtyła 

Nadzieja, która sięga poza kres 

(...) 
Ulicami przechodnie w krótkich bluzach, z włosami, które spadają na kark,  
przecinają ostrzem swoich kroków  
przestrzeń wielkiej tajemnicy, 
jaka rozciąga się w każdym z nich między śmiercią własną i nadzieją:  
przestrzeń biegnącą w górę jak głaz słonecznej plamy  
odwalony od drzwi grobowych. 
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W przestrzeni tej, w najpełniejszym świata wymiarze,  
JESTEŚ 
i wtedy ja mam sens i moje w grób opadanie 
i przechodzenie w śmierć -  
a rozpad, który mnie czyni prochem niepowtarzalnych atomów, 
jest cząstką Twojej Paschy. 
(...) 
Śmierć jest jednak doświadczeniem kresu  
i ma w sobie coś z unicestwienia -  
nadzieją odrywam moje „ja”, muszę oderwać, 
aby stanąć nad unicestwieniem... 
a wtedy zewsząd wołają i nadal wołać będą: 
„szalejesz, Pawle, szalejesz!”  
- oto zmagam się z sobą samym 
i zmagam się z tylu ludźmi o mą nadzieję -  
mej nadziei nie potwierdza we mnie 
żadne złoże własnej tylko pamięci, 
nadziei w zwierciadle mijania nie odtwarza nic,  
tylko Twoje Przejście paschalne 
zespolone z zapisem najgłębszym mego bytu. 
 
I tak jestem wpisany w Ciebie nadzieją, 
poza Tobą istnieć nie mogę - 
jeśli własne me „ja” stawiam ponad śmiercią 
i wydzieram z gruntu zniszczenia, 
to dlatego, 
że wpisane jest w Ciebie 
jak w Ciało, 
które swoją wypełnia moc nad każdym ludzkim ciałem, 
by zbudować na nowo me „ja” podjęte na gruncie mej śmierci 
konturem tak bardzo odmiennym a przecież najwierniejszym, 
w którym ciało mej duszy i dusza ciała zespala się na nowo, 
by swój byt - dotąd oparty o ziemię - ostatecznie oprzeć o Słowo 
i zapomnieć wszelkiego bólu jak serce uderzone nagłym Wichrem, 
którego nie udźwignie żaden na ziemi człowiek  
- a lasy pękają w konarach lub nisko u korzeni. 
Ten Wicher pchnięty Twą dłonią staje się oto Milczeniem. 

11. 

Kazimierz Wierzyński 

Przez miedze polne 

Przez miedze polne, biegnące wśród żyta, 
Z odkrytą głową, śpiewając i boso 
Idę poranną, dobroczynną rosą, 
I świat mi się w oczach, jak maj, się rozkwita. 
(…) 
A w końcu miedzy, już widać z daleka, 
Skowrończe gniazdo podniesione trzyma 
I w oczy piskląt zagląda oczyma 
Pan Bóg-przyjaciel, który na mnie czeka.  
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12. 

Kazimierz Wierzyński 

Kapelusz biorę pod pachę 

Kapelusz biorę pod pachę i drogą 
Śliską od deszczu, gdzie mnie nic nie czeka 
I gdzie nie spotkam na szczęście nikogo, 
Idę i kłaniam się lasom z daleka. 
 
Gwiżdżę i śpiewam, i śmieję się głośno: 
Jak się masz jasny błękicie na niebie? 
Płuca zapełniam ziół modlitwą rośną 
I coś mądrego mówię sam do siebie. 
 
(...) 
Jakem szczęśliwy – powiedzieć nie umiem! 
O, mieć tak duszę do słońca rozśmianą! 
Teraz to wiem już i rozumiem, 
Czemu ujrzałem świat o piątej rano. 
 
O trawy mokre, żółte koleiny, 
Glisty ze szczelin wyłażące skrycie, 
Plamy wsi białych , kapliczki i młyny, 
O mój bezbrzeżny, bezdenny zachwycie! 
 
O drogo moja deszczami umyta 
I wysuszona, parująca spieką!  
Nieś mię gdzie zechcesz, jeno niech zakwita 
Przede mną zawsze twe modre: daleko. 

13. 

Kazimierz Wierzyński 

Rodzeni z czarnej gleby 

Rodzeni z czarnej gleby, wyrośli na słońcu, 
Pachniemy jak kopice suszonego siana. 
I wiedząc, że nas darnie przytulą na końcu, 
Do ziemi się zwracamy przez: moja kochana. 
 
Wystarczy nam tak mało… Wyciągniecie ręki 
Po jabłka młode pośród (tych, co zwiędną)  liści, 
Chlebów ślazowych małe, skrojone bochenki 
I wróble u stóp w prochu, szarzy optymiści. 
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14. 

Adam Zagajewski 

Palmiarnia 

W tym niewielkim, czarnym mieście, twoim mieście, 
w którym nawet pociągi zatrzymywały się niechętnie, 
nie odwracając głowy od swych finalnych przeznaczeń, 
w parku, jakby na przekór cieniom i sadzy, 
stał szary budynek o perłowym wnętrzu. 
  
Zapomnij o śniegu, o twardych uderzeniach mrozu, 
tutaj powita cię wilgotna antologia powietrza tropików 
i zagadkowy szelest ogromnych liści 
splątanych jak leniwe węże – 
ich znaczenia nie potrafi odczytać nawet egiptolog. 
  
Zapomnij o smutku niskich ulic i stadionów, 
o ciężarze nieudanych niedziel. 
Przyjmij ciepły oddech, wiejący z wnętrza roślin. 
Łagodny zapach spłowiałych błyskawic 
otoczy cię i zaprowadzi dalej, dalej. 
  
Może zobaczysz rdzawe żagle okrętów, które nie płyną, 
wyspy osnute różową mgłą, wieże zburzonych świątyń; 
ujrzysz to, co stracone, czego nie było, 
ale także tych, co żyją życiem takim samym 
jak twoje. 
  
Zobaczysz nagle świat w innym oświetleniu, 
bramy cudzych domów uchylą się na moment, 
myśli ukryte staną się widoczne, święta mniej uprzykrzone, 
cudza radość bardziej zrozumiała, twarze 
piękniejsze. 
  
Zapomnij o sobie, oślepnij z zachwytu, 
zapomnij o wszystkim i może wtedy wróci 
głębsza pamięć i głębsze braterstwo, 
i powiesz: nie wiem, nie wiem jak się to stało – 
palmy otworzyły moje chciwe serce. 
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15. 

Adam Zagajewski  

Spróbuj opiewać okaleczony świat 
 

Spróbuj opiewać okaleczony świat.  
Pamiętaj o długich dniach czerwca, 
(…) 
O pokrzywach, które metodycznie zarastały  
opuszczone domostwa wygnanych.  
Musisz opiewać okaleczony świat.  
Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty;  
jeden z nich miał przed sobą długą podróż,  
na inny czekała tylko słona nicość.  
Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd ,  
słyszałeś oprawców, którzy radośnie śpiewali.  
Powinieneś opiewać okaleczony świat.  
(…) 
Wróć myślą do koncertu, kiedy wybuchła muzyka.  
Jesienią zbierałeś żołędzie w parku  
a liście wirowały nad bliznami ziemi.  
Opiewaj okaleczony świat  
i szare piórko, zgubione przez drozda,  
i delikatne światło, które błądzi i znika  
i powraca.  

16. 

Leopold Staff 

Odjazd w marzenie  

Dzwoń, serce moje, na odjazd od brzegów! 
Uczep się rudych włosów błyskawicy! 
Czeka cię tysiąc śródgwiezdnych noclegów 
I nieistnienie kresu ni granicy! 
(…) 
Każdy mój dzień był do odjazdu gotów 
W kraj, co się "Gdzie bądź, byle w bezkres" zowie - 
Bom jest bajeczny ptak dalekich lotów 
I wiecznie cuda nieuchwytne łowię! 
(…) 
O, wciąż okrążać nieznane wybrzeża! 
Nigdy do portu! Nigdy do przystani! 
Jak cudnie morze gniewem swym uderza, 
Jak dzielnie smaga łódź wściekłość otchłani! 
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(…) 
Na morze, kędy burza szał swój toczy, 
Pędź, serce moje, najszczęśliwsze z zbiegów, 
W dal, bez powrotu, naprzód, poza oczy! 
Tyle cię czeka śródgwiezdnych noclegów! 
(…) 
Tylko duch słaby, by wierzyć w sny swoje, 
Musi je dłoni dotknięciem uderzyć... 
Ja niemożności nieziszczalne roję, 
Bowiem w to umiem wierzyć, w co chcę wierzyć! 
  
Jam niegdyś w gwiazdy nie wierzył na niebie, 
Bo przewyższały mą siłę zbyt niską... 
Lecz gdy marzeniem wybiegłem nad siebie 
I gwiazdy, odtąd już wierzę we wszystko! 
(…) 
A rzeczywistość moje sny zdobywa! 
Ja jej zuchwałą wciąż wydaję bitwę, 
A potem pierzcham i oddal mnie skrywa, 
Bo kocham ciągłą pogoń i gonitwę! 
(…) 
Wiecznie się mijam na doczesnych drogach, 
By aż w wieczności odnaleźć swą duszę... 
Skończoność znajdzie duch na ziemskich progach... 
Dlatego wiecznie siebie szukać muszę!... 
  
Więc mi odsuwaj, śnie, cel jak najdalej! 
Nie daj się spotkać z kresem ni granicą! 
O, jakim cudem jest życie na fali, 
Jedną ogromną, ciągłą obietnicą! 
  
Uchodź! Wyzywaj losy, kuś przygody! 
Czeka cię tysiąc śródgwiezdnych noclegów! 
Tysiąc dni wolnych na bezkresach wody! 
Dzwoń, serce moje, na odjazd od brzegów! 

17. 

Leopold Staff 

Bunt jesienny  

Gdzież jest ta wywalczona z mozołem pogoda, 
Ku której mnie przez lata wiodły strome ścieżki? 
Jestem znów jak samotna, przydrożna gospoda, 
Do której się o zmierzchu wdarły rzezimieszki. 
  
Drzwi i okna wrogimi wyłamali siły 
I wygnali spokojnych i radosnych gości. 
Może to obraz nieco dziwaczny, zawiły, 
Ale i sprawa moja nie ma się najprościej. 
  
Czarnych chmur mi naniosły jesienne zawieje, 
Miotają duszą moją jak najlichszą słomą, 
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Na cztery wiatry poszły z otuchą nadzieje 
I tylko jedno pewne, że nic nie wiadomo. 
  
O, cicha, niezmącona harmonio bez skazy, 
Płaszczu, któryś mi dawał od chłodów ochronę 
I który odwracałem już w życiu dwa razy, 
Chyba nie przenicuję cię na trzecią stronę. 
  
Precz, łatanino, marne partactwo krawieckie! 
Nie będę na grzbiet wdziewał z łachmanów odzienia. 
W tkaninę tę zakradły się nici zdradzieckie, 
Nie chcę mądrości zszytej łatą wyrzeczenia! 
  
Na nowo zacząć żmudną pracę Penelopy, 
Choćby ją znów pruć przyszło od samego wątku! 
Ruszyć z podnóżka gnuśnie wypoczęte stopy 
I zmusić do wędrówki twardej od początku! 
(…) 

18. 

Leopold Staff 

Most 

Nie wierzyłem 
Stojąc nad brzegiem rzeki, 
Która była szeroka i rwista, 
Że przejdę ten most, 
Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny 
Powiązanej łykiem. 
 
Szedłem lekko jak motyl  
I ciężko jak słoń, 
Szedłem pewnie jak tancerz 
I chwiejnie jak ślepiec. 
 
Nie wierzyłem, że przejdę ten most. 
I gdy stoję już na drugim brzegu,  
Nie wierzę, że go przeszedłem. 

19. 

Leopold Staff 

Chciałem… 

Chciałem już zamknąć dzień  na klucz, 
Jak doczytaną księgę, 
Owinąć się czarną ciszą  
I zasnąć na potęgę. 
 
Aż tu za oknem wściekła zorza, 
Budząca radość i przestrach 
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Rozbłysła niczym pożar, 
Wybuchła jak orkiestra. 
 
Oto dzień nowy i świat nowy 
Tysiącem dziwów gra mi. 
Zerwałem się na równe nogi, 
Przed wysokimi stanąłem drzwiami. 

20. 

Leopold Staff 

List 

Pytasz mnie, jak się czuję. Tak, jak czuć się może  
Człowiek dość pełnoletni w końcu listopada,  
Gdy w niebie zmierzch pochmurny i błoto na dworze,  
A za oknem bez przerwy deszcz ze śniegiem pada.  
(…) 
I jestem zawsze ufny i pełen pewności  
Czekając niezachwianie tej chwili jedynej,  
Gdy ujrzę, że na świecie są same radości,  
I zegar na raz wszystkie wskazuje godziny. 

21. 

Leopold Staff 

Nic mi, świecie… 

Nic mi, świecie, piękności twej zmącić niezdolne! 
Błogosławione, które wydało mnie, plemię. 
Patrzę na gwiazdy górne i na kwiaty polne 
I w oczach swych jednoczę i niebo, i ziemię. 
  
Choć danyś mi jest jeno na krótki ciąg godzin, 
Cień śmierci mojej duszy nie straszy weselnej. 
Przez wieczność już nie było mnie przed dniem narodzin, 
A mędrzec dawno uczył mnie, żem jest śmiertelny. 
 
 


