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1. Wiersz inspirowany tematem „Niezłomność Matek Sybiraczek” 

 

„Słodka Matko” 

 

Słodka, polska Matko, o mądrych oczach i ciepłym dotyku, 

nie rodziłaś wszak swych dziatek dla cierpienia. 

Nie powiłaś ich, by bezradnie wysłuchiwać głodnego krzyku, 

lecz by mogły szukać w twych ramionach ocalenia. 

 

Poczynałaś dzieci w dostatniej, najmilszej Ojczyźnie, 

a dorastać muszą w „robotniczym raju” na Nieludzkiej Ziemi, 

w stepach Kazachstanu, syberyjskiej tundrze, na ruszczyźnie, 

gdzie karmisz je mąką na wrzątku i chlebem z kamieni. 

 

Miały bawić się beztrosko i zdobywać szkolną wiedzę, 

a nie uczyć się jak kraść kołchoźniane jedzenie. 

Miałaś dać im żyzną ziemię przodków, aż po miedzę, 

a darujesz kufajkę i dziurawe buty jako całe mienie. 
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Chciałaś je zabrać nad morze i w góry na wakacje, 

wsiadły zaś do wagonu z biletem w jedną stronę. 

Nocą wyznaczono was do ciężkich robót i deportacji, 

uznano za wrogów ludu i nie miałaś nic na ich obronę. 

 

Biedna, polska Matko, co na zsyłce nalewasz z próżnego, 

naucz dzieci jak nie patrzeć na okrutny sowiecki świat. 

Kiedy Bóg odwrócił wzrok od bezmiaru złego, 

tylko tyle im możesz teraz dać. 

 

I jeszcze naucz je, nim umrzesz przedwcześnie i nagle, 

że bez nadziei na wolność nie ma przetrwania, 

i że wiatr temu nie przestanie dmuchać w życia żagle, 

kto nigdy nie porzucił Ojczyzny i Narodu miłowania. 

 

Niezłomna Matko Sybiraczko, przez Ciebie emanuje 

tłumiona rozpacz bez skarg, bezkresne cierpienie, 

więc ja Twe udręczone oblicze całuję, 

Ty znajdź w mych ustach od męki wybawienie. 

 

 

 

 

2. Wiersz inspirowany tematami „Zesłanie na Syberię – podróż w nieznane” / ”Powrót  

z zesłania – cud ocalenia” 
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„Zesłańcy Sybiru” 

 

Wyrwani z ciepłych objęć snu, 

wrzuceni w za ciasne przedziały, 

dostali wilczy bilet od życia 

z zakazem powrotu do domu. 

 

Oprawcy pragnęli ich złamać, 

wyniszczyć ciało, sponiewierać ducha, 

więc skąd u nich taka odwaga, 

by przeżyć i nie okazać skruchy? 

 

Uwięzieni w bezkresie wolnej przestrzeni, 

cierpieli surowość zimy, stepowe upały. 

Słyszeli: Nie wiesz Kiedy Wrócisz do Domu 

lub: stąd jeszcze nikt nie zdołał uciec. 

 

Za towarzyszy mieli wszy i pluskwy, 

czyraki kaleczyły skórę a propaganda umysły. 

Jednak odnaleźli w sobie głód życia 

co wyostrza niezbędne do przeżycia zmysły. 

 

Człowiek karmi się nie samym chlebem, 

gdy chleba braknie, zwraca się ku Bogu. 

W Nim zawsze pokładać będzie nadzieję, 

bo bez nadziei nie ma przetrwania ani powrotu. 

 


