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KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA 

Matka Boska Wojenna 
Po zamarzłych polach, po ostrych ścierniskach 
w błękitnej jak woda sukience 
chodzi Matka Boska w miesięcznych połyskach 
i łamie, łamie ręce. 

Od zawianych mogił pośród pustych pól 
bosowiatry przelatują chyże ... 
padły od pocisków, od ognistych kul 
kościoły, kaplice i krzyże. 

W rowie pod tarniną ułożyła Go, 
śniegową pierzyną utuliła Go ... 
„A lulajże, lulaj, Dziecino Jezusowa" 
Zostawiła Go samego na chwilę, 
Gdzie nad rowem suche chwasty, badyle ... 
„A lulajże, lulaj, Dziecino". 

Sterczą rzędy mogił pośród pustych pól, 
niby małe dokoła trumienki, 
wsie nam popalono, nie ma Niebios Król 
Nawet nędznej na schronienie stajenki. 

W rowie pod latarnią ułożyła Go, 
śniegową pierzyną otuliła go: 
,:A lulajże, lulaj, Dziecino Jezusowa ... " 
Zostawiła Go pod strażą wichrową, 
z garstką puchu śniegowego pod głową ... 
„A lulajże, lulaj, Dziecino". 

Po zamarzłych polach, po ostrych ścierniskach 
w błękitnej jak woda sukience 
chodzi Matka Boska w miesięcznych połyskach 
i łamie, łamie ręce ... 
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JÓZEFA RADZYMIŃSKA 

Z okiennej ramy krzyż 

Nocą się budzę i patrzę na świat 
przez krzyż z okiennej ramy. 
Przede mną wrogie pręgi krat 
I krwi zastygłe złamy . 
I kroki 
ciężkie, 
gwoździste, 
worane w serce. 
Z okiennej ramy krzyż 
miast błogosławić klnie, 
Nie mogę spać. 

O, Panie, czemu dziś 
przekleństwem więzisz mnie! 
O, Panie, czemu znów 
krzyżujesz swoich wiernych, 
odmawiasz nocą snów 
krzyżem z ramy okiennej?! 
Mam życia całkiem dość, 
czy to właściwie życie? 

Boleśnie krzyczy ktoś 
Zdławionym krótkim wyciem. 

O, Panie, 
weź mnie stąd 
na Twoje ciche niże, 
na Twój świetlisty ląd -
z okiennej ramy krzyżem. 

Wizja 

Czas stanął, 
Cisza jest głęboka, 
Osowiała martwota 
Wykarczowanego lasu. 
Każda z naszych postaci 
To ty - to ja -
Nieme, zaklęte drzewa. 

GRAŻYNA CHROSTOWSKA 

Kiedyś dotknęły wierzchołkami nieba, 
A dziś w ciszy 
Skarłowaciałe bryły -
Myślimy, że to są olbrzymy. 

To tylko zbyt wcześnie dotknęło mnie cierpienie, 
Że cała się spaliłam na martwy, jasny popiół, 
I pozostało tylko wytrwałe milczenie, 
Wszak wciąż st oj ę w ogni u. 
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ZOFIA JAROSZEWICZ 

Pierwszy kolportaż 

Po błocie chlapiącym leźliśmy daleko, 
Deszcz kapał na nos z kapelusza, 
Nareszcie przystanek przed wielką fabryką 
(Na ramię uciekła mi dusza) 

Sześcioro nas było: ich dwoje i obstawa, 
I ja - mam kierować - Mój Boże! 
Żartuję z fasonem, a w gardle obawa 
Usiadła i dławi. A może? 

A może nie warto? A może nie trzeba? 
Jak ludzie to przyjmą? A może? ... 
Lecz: tramwaj -tłum ludzi.- i lecą jak z nieba, 
No, przecież rzuciłam - och, Boże! 

I wtedy, widzicie, znalazła się chwila 
Ogromna, choć mgnienia nie trwała, 
Chwytali w milczeniu. A w twarzach świeciła 
Powaga. I już zrozumiałam. 

Że wszystko to warto i że się opłaci, 
Że dobrze to robić, że trzeba. 
Że tłum ten - t'o bracia. Że bracia od braci 
Słów szczerych czekają jak chleba. 

JADWIGA CZACHOWSKA 

Wiersz z więzienia 

Za oknem widać białą gałąź jabłoni, 
Wszystko odeszło wczoraj i jest tak bardzo daleko -
Niczego dziś nie pragnę -

chciałabym tylko w dłonie 
pochwycić śnieg - małą kruszynę śniegu. 

Błękitne dzisiaj za murem jest niebo -
nie płacz, siostro, skulona w ciemnym kącie na pryczy 
- Nad jabłonią, jest jasno i cicho ... 
U cisz serce, 
niech tak głośno nie woła i niech tak głośno nie krzyczy -

To była tylko dziecinna zabawa, 
w którąśmy grali wczoraj 

przejęci jak dzieci. 
- Kostkę rzuciłaś na koniec 
- i zostały 
... za oknem białe jabłonie 
i twarz Matki Najświętszej, co w mroku świeci! 
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KRYSTYNA KRAHELSKA 

Kujawiak konspiracyjny 

Na Kujawach, na szerokich, żyznych polach szara leży 
mgła, 

Ciężka bezlitosna, bezsłoneczna dola 
Ludzi w obcą stronę jak wiatr liście gna. 
Kujawiakiem płacze wiatr w gałęziach drzew, 
Umilkł nad polami każdy inny śpiew. 
Tylko czarna rola krzepnie w sobie z bólu, 
Płaczą nad nią rosą drobne liście drzew. 
Kujawiaczek, kujawiaczek gdzieś nad obcą ziemią żali się 

i płacze, 
Kujawiaczek, kujawiaczek jak jesienny wicher łka 

wśród drzew 

W tę kujawską ziemię, w tę kujawską czarną 
Padło gęstym siewem krwi braterskiej ziarno, 
Leży w niej głęboko, złote i gorące, 
Czeka tylko wiosny słońca. 

I na pierwszy wiosny obudzonej wiew . 
Śmignie prosto w górę bohaterski zew, 
Zbudzą się Kujawy, ziemia umęczona, 
Za broń chwycą, pomszczą krzywdę, ból i krew. 

Kujawiakiem rozśpiewanym rozzłocą się w słońcu 
te kujawskie łany, 

Kujawiakiem, kujawiaczkiem ze wzruszenia wierzby 
się popłaczą. 

MAŁŻEŃSTWO 
MARII KOWALSKIEJ 
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MARIA NUROWSKA 

Debiut - zbiór opowiadań pt. „Nie strzelać do organi
sty", Czytelnik - 1975 

Powieści - „Moje życie z Marlonem Brando", Czytelnik 
- 1976 

„Po tamtej stronie śmierć", 1977 (kilkakrotnie 
wznawiana) 

„Kontredans", Czytelnik - 1983 

„Innego życia nie będzie", PIW - 1987 

„Post Scriptum", Wydawnictwo Literackie - 1989 

w przygotowaniu: 

powieść „Hiszpańskie oczy", PIW 

Pisze książki dla młodzieży, słuchowiska, scenariusze 

filmowe, tłumaczenia, opowiadania z tomu „Nie strzelać 

do organisty" - przełożono na język francuski i angiel

ski, powieść „Po tamtej stronie śmierć" - na j. niemiecki 

i serbo-chorwacki, „Kontredans" - na j. słoweński. 

Ważniejsze scenariusze filmowe to „Białe tango" (współ
autorstwo z Januszem Andermanem). 

ZOFIA BYSTRZYCKA 

Wierzę 

Wierzę, że wrócę kiedyś i znowu zobaczę 
Znajome rzędy ulic i bruków kamienie, 
Gdy skończy się wędrówka i lata tułacze, 
Jak zaspokojone u źródła pragnienie. 

Wierzę, że dzień nadejdzie, kiedy wejdę w bramę 
Domu mego dzieciństwa i wszystkie wspomnienia 
Wyjdą mi na spotkanie. Z nimi w progu stanę 
W dzień ten, w minucie wielkiego wzruszenia. 

Wierzę, że stanę w oknie w wiosenne miesiące 
I zobaczę znów rynek kwiatami usiany 
W wieczory z bzów liliowe cicho spadające, 
Gdy z wiatrem leci w okno czyjś szept zakochany. 

A rankiem wzniosę oczy, by zobaczyć słońca 
Wspaniały wschód, zwycięski na ojczystym niebie, 
I pomyślę o bracie, co bił się do końca 
Za to, bym wrócić mogła i żyć znów u siebie. 
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MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA 

Dziś i wczoraj 
Dawniej, piękna dziewczyno, byłaś łupem wojny: 
Branką, zdobyczną różą dla sułtana w darze, 
Napastowanych włości najcenniejszym skarbem, 
Unoszonym w objęciach, przed sobą na siodle, 
Pod promieniami Wenus, gwiazdy polubownej -
W brutalanym, wrogim hołdzie, piękności złożonym. 

Dzisiaj skrzydlaty człowiek, gryf o ludzkiej twarzy, 
Przelatując nad tobą, gardzi twym urokiem: 
Pragnie cię tylko zabić, zabić i nic więcej, 
Gdyż ma serce z metalu i płonie ku tobie 
Ogniem karabinowym i żądzą celności... 

· MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA 

Zazdrość 

Żałowałam, przechodząc, że ten biały dworek ' 
Nie jest moim, że piękna ziemia tego kraju 
Nie moją jest ojczyzną, że tych dziewcząt dwoje 
I ta matka tak srebrna jak łabędź, jak róża, 
Nie moje są najbliższe, że stoję za progiem 
Obca i że ich dola nie jest moją dolą ... 

Dziś już po białym dworku, po kraju, po szczęściu! 
Mars tylko, krwawa wiśnia, w pustym błyska sadzie„. 
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ANNA KAMIEŃSKA 

Wiosna 1942 
Kiedy ucichną pociągów dreszcze 
ostre jak stal, kiedy odwieje się czasu kurtyna 
ciężka, wówczas pluskajcie deszcze, 
wówczas niech się zaczyna 

dzień w okach siatki skowrończej. Teraz 
jak noc hasa po dniach wiosennych! 
Jakże z warg wioski ściera 
pianę kwiatu oddech gniewu studzienny. 

Teraz oślepły depcz żyta modre od rosy, 
pieśń dymu marz na niebach jak łza. 
Gdzieś, jakże daleko, zabrzękły sianokosy 
wonne. Tam zdawało się - ojczyzna. 

Teraz po krwawych gettach węszy płomień. 
Nie ma płaczu - bo nie wiesz - po kim. 
Liście jak rozdarte dłonie 
trzęsą tragicznym urokiem. 

Teraz spokojem jezior leżą senne 
przepaście bomb, strzechy w iskrach stoją. 
O, podpalacze łąk - my, śniący o wojennych 
pożogach w kurzu trześni do kolan. 

JOANNA ŻWIRSKA 

Słoma 

Słomo, którą w sieczkę zamieniły dni, 
pachniesz ciężko -
ziarno, które oddałaś na chleb, 
może też wzeszło 
w myślach gorzkich -
a ty najbliższa jesteś przy mnie, 
Ciebie żałuję, 
że kruszejesz, uciekasz, odchodzisz -
przyjaciółko słomo -
ty znasz miłość 
i wolność znasz -
kiedy rosłaś w słońcach, 
w deszczach i wietrze -

.a teraz 
przy mnie jesteś 
tak samo 
zamknięta ciasno w kolczastym kwadracie, 
.słomo -
przyjaciółko wierna -

ty jedna wiesz - dlaczego 
nocą płaczę. 
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HALINA GOLCZOWA 

Powrót 
A jeśli most stać będzie, przejdę go jak we śnie 
Wpatrzone w fale Wisły migocące w słońcu, 
A most będzie się dłużył, wydłużał bez końca, 
A krok każdy za serce będzie rwać boleśnie. 

I wyjrzą ku mnie wieże kościoła Floriana, 
Resztki szyb wytłuczonych błysną brylantami, 
Aż oczy zapatrzone zajdą mgłą, czy łzami 
I dziwna słabość nogi podetnie w kolanach. 

I zaniosą się piersi jakimś suchym łkaniem, 
I zakrzykną bezgłośnie pobielałe wargi 
Jakąś dziką modlitwą, wołaniem czy skargą -
Boże, Ty mnie nie opuść, cokolwiek się stanie. 

A jeśli dom stać będzie, przemknę się przez bramę, 
Aby mnie nikt nie widział, a potem schodami 
Iść będę wieki . całe, aż padnę pod drzwiami. 
Jeśli za nimi będziesz - otworzą się same. 
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