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WIO S N A N A RÓD U. 
czer\v«»nc plamy Po śniegach białych 

krwi. 

A gdy stajał śnieg, w lasach, na polach, 
łąkach, rozłogach, pomiędzy muratni miast 
wsiąkła w ziemię krew: mordowanych w bo- 
ju nierównym — strzelanych w więziennych 
podwórzach — katowanych po drogach na 

Sybir. 
Pasy. zioła, zboża, pokolenia ludzkie ro- 

sły z tej karmy — żywiły >ię nią dzieci pozo- 
stajych przy życiu. 

Ciało z niej brały i ducha. 
Opłatek był dla nich w tym chlebie, naj- 

świętszej ofiary Narodu. 
Naród, który go spożył, który ma go w 

każdym atomie, w każdem tchnieniu duszy— 
żyć będzie wiecznie. 

Więc do życia dzieci poległych i tych, co 

patrząc na śmierć ojców i braci, pół wieku 
przeżyli w żałobie. 

Do życia! 
W rodzony smutek, czarownym drogim 

cieniem niech wam przesłania skwar życia — 

lecz niech was nie trwoży, nie osłabia! 
( odblaskiem duszy, niechaj was różni od 

innych narodów. 

Budzimy się codzień na nowe grozy, na 

nowe niebezpieczeństwa. c<» z każdym rankiem 
czyhają na nas, niby coraz świeżcc wcielenia 
nieśnionych nawet, piekielnych mar. 

Zdławić je nam, rozpędzić precz, jak wiew 
poranny rozpędza mgły. jak je rozprasza za- 

lew słoneczny. 
Sił nam potrzeba! Żywiołowych sił, w 

słońcu poczętych! 
Zdrowie nam posiąść! Zdrowie ciała i du- 

cha! 

Musimy je mieć! Będziemy je mieli tak 
pewnie, jak pewnem jest, że żyjemy na ziemi! 

Pokolenie, które pierwsze odczuje radość 
z życia, ze zdrowia, nie dozwoli następnym u- 

tracić ją! 
Każda chwila będzie mu weselem, każde 

tchnienie rozkoszą, każdy czyn, każda praca 
odpoczynkiem, nie trudem. 

Błogosławieni rodzice, co dadzą zdrowie 
swym dzieciom! 

Błogosławieni wychowawcy, którzy je 
rozwiną! 

Błogosławione dzieci, które niem żyć będą! 
Oddadzą je synom swoim i córkom, coraz 

zdrowszym, mocniejszym, mądrzejszym! 
Kto przez ćwiczenie ciała i Ducha pogodę 

doszedł do odczucia szczęścia, nieznane ojcom 
potęgi wydobędzie z życia, stanie się chwałą 
rodziców, jakiej zaledwie będą śmieli wierzyć. 

Rajem życic mu będzie — a śmierć zasta- 
nie go spokojnego jak posąg, w którym wypo- 
wiedziała się myśl mistrza. Leonidasem stanie 

sic swego Narodu i bohaterem jak żołnierz ja- 
poński i bałkański. ~ 

Ziści się w nim to, o co modliły .się poko- 
lenia, bo ucieleśni, wyzwoli siły poczęte w 

świętej ofierze dziadów. 
Zniknie mu smutek z życia, znikną nuda, 

zwątpienie. 
Nuda? Dla nas. u nas, gdzie tyle pracy, 

tyle radości z niej ? 

Przeklęte słowo niech spal i wstyd, niech 
je rozwieje Miłość rzeczy najdroższych, naj- 
świętszych—ratunek bliźnich i siebie samego. 

Nuda dla nas, kiedy mdleją siły najlep- 
szych, najdzielniejszych jednostek w walce z 

wrogim zalewem? 
Kto z nimi nie idzie, kto ich nie wspoma- 

ga, ten jest bezczynnym podróżnym tonącego 
okrętu, którego za szczupła załoga na śmierć 
i życie walczy z orkanem. 

Nuda dla nas? Gdy Ojczyzna zmaga się w 

bohaterskich wysiłkach nielicznej części na- 

szych braci, sióstr? 
(łdy rok rocznie tysiące nas wynaradawia 

się na wychodźtwie? 
(»dv niesłychanym w dziejach ludzkości 

gwałtem, wydzierają nam ziemię z pod nóg, 
zabraniają mowy ojczystej? 

ł.una wstydu niechaj zaleje czoła tych, co 

się nie łączą z bratnim hufem, co drugim, bie- 
dniejszym często od nich słabszym, dają wal- 
czyć za siebie. 

ZwątpienieNiechaj je zdrowie uleczy! 
Niechaj uleczy je miłość! 

Każdy skaut, każde dziecko wesoło roze- 

śmiane w ogrodzie lub uważnie skupione przy 
nauce, to nasze wspólne dzieci najdroższe, ra- 
dość serc, rozkosz dusz! 

Każdy Sokół karny to cząstka zadośću- 
czynienia za wiekową niekarność. Każdy u- 

świadomiony narodowo chłop, robotnik _ to 
ziszczanie się ślubów Jana Kazimierza, cud 
braterstwa wszechstanow — śvvrięto rówmości 
*c^ł obudzenie się, zjednoczenie rozdzielo- 
nego, śpiącego przez wieku Narodu... 

Dusza Jego nieśmiertelna! 
Pogrobowe pisklę orła zbarczonego w wal- 

ce nierównej z sępami! 
W zmożesz się w siły, rozwiniesz skrzydła 

nad ziemię Twą wzbijesz/, się w obłoki — 

w błękity! 
^ )<1 kom a do końca oblecisz ją —— szumem 

lotow obudzisz wszystkie jej dzieci. 
Będzie C i serce biło do nich weselem, bo 

odpowiedzą mu miliony serc, miliony dusz. 
Szeregi — rzesze — morza ludzkie pójdą 

za Tobą zdrowe, sprawne, karne, szczęśliwe 
przeświadczeniem, że idą w wiosnę Wolności. 

Powiedzie je niezwyciężony Zespół Mocy, 
jakiego nie miały minione pokotenia, jakim 
świtać poczyna doba dzisiejsza: 

Zlanie się* stopienie najświętszych Taje- 
mnic wiekowej krwawej Ofiary — ze świado- 

mciii .siebie poczuciem istotnych własnych sił. 
-«---!_ 

Niewstrzymanym uiczem odmętem, orka- 
nem wszystko łamiącym uniosą one Swój Na- 
ród w Zmartwychwstania Jego Wiosnę, kędy 
bor Życia szumi zielenią. gdzie łąki pachną 
kwiatami, kędy w zamęcie słonecznym kołyszą 
się szumiąc fale zbóż. 

Na pola go poniosą w więzienne podwó- 
rza na niwy. rozłogi, po których śniegowym 
całunie czerwieniły się niedawno szkarłatne 
kałuże krwi. 

By nam lepszy dzień za- 

świtał.... 
By nam lepszy dzień zaświtał, 
Tu nie dosyć marzyć, śnić, 
Trzeba jasnych myśli kwiaty 
W wieniec czynu wić. 

By nam lepiej było w życiu, 
Trza do praćy wraz się wziąć,, 
I ochoczo dalej, wyżej, 
V\ górę, w szczyty wciąż się piąć. 
By powstała z twardych oków 
Polska ziemia, polski lud, 
I rzeba z serca zmyć czerń grzechu 

I zawiści wszelki brud. 

Trzeba w zgodzie i jedności 
Niewzruszenie ciągle trwać, 
T rzeba umieć dla ojczyzny 
Krew i mienie dać! 

I marzenia, ideały, 
Trzeba wcielać w życia treść, 
I pochodnię własnych ofiar 
Przed naordem nieść. 

Precz z lenistwem, precz z ciemnotą. 
Trza do pracy wziąć się nam, 
V\ tedy Polska się przybliży 
Do wolności bram! 

Marya Szczepanik. 

Śmierć czeskiego nowelisty. 
W Pradze czeskiej umarł bardzo popular- 

ny czeski nowelista i dziennikarz, Wacław 11 la- 
dik. lir. w r. iW»8, syn muzyka, po ukończeniu 
gitnnazytim i Akademii handlowej zaczął swą 
karyerę jako urzędnik bankowy. Wkrótce je- 
dnak porzucił posadę i wstąpił do “Naródni 
Politiki \ skąd po jakimś czasie przeszedł do 
Nar. Listów pisywał fcljetoiiy i artykuły ze 

świata, głównie zaś o Francyi. Często bywał 
w Paryżu i żył w bliskich stosunkach z fran- 
cuskimi pisarzami. Jako literat wzorował się 
na Maupassancie. Książki jego odznaczają się 
lekkością i błyskotliwością stylu i dużą kultu- 
rą artystyczną. 


