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PROLEGOMENA

Nurtują mnie wątpliwości: czy poezja i równie jak ona nastrojowa grafika 
Bogusława Luśtyka, wymagają jakiegokolwiek komentarza, a już egzegezy 
prozy w szczególności? Myślę, że bardziej odpowiadająca naszej wrażliwości 
byłaby obecność muzyki, idealnie współbrzmiąca z afirmacją natury.
Rysunkowy akompaniament Bogusława Luśtyka dotyczy wielu poetyckich 
kręgów, w które układają się strofy Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackie
go, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego...
Czemu zawdzięczamy ci,koniu,— tyle słów niecierpliwych, gorących, równie 
radosnych,co melancholijnych? Tyle myśli rozproszonych w tętencie ko
pyt?
Urodę konia sławiły najstarsze zapisane słowa. Dłuto, rylec i pędzel gloryfiko
wały jego piękno. Nie szczędzono słów, marmuru i spiżu ani złota. Nie było 
wystarczająco pochlebnych personifikacji — nawet z ciałem i powabem ko
biety, zadowalających skojarzeń — chociażby z szybkością i odwagą królew
skiego ptaka... Konie farbowano, fryzowano, strojono w bogate rzędy i złote 
podkowy, przypinano im pióropusze i klejnoty. Tak czyniono w starożytnym 
Egipcie, Asyrii i Rzymie, kontynuowano ten przepych w barokowej Europie 
i sarmackiej Polsce.
To wszystko przyszło do nas dawno, z koniem na biegunach drewnianych. 
Ułani byli ołowiani, zanim nie włożyliśmy prawdziwych mundurów, nie doby
liśmy ostrych pałaszy. Nasze szarże były już jednak ostatnie.
Strofy wierszy zataczają małe, potem szerokie, coraz większe — aż po ho
ryzont, kręgi: Piękno konia — Pęd — Koniu płomienny — Miłość jest tylko 
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jedna — Komu ty jedziesz — Morały — Wojenko, wojenko — Dola — Czas 
już spełniony... Dłoń artysty podąża za nimi, zespala się, łącząc w nieuchwyt
ny rytm... Tętent narasta, jest coraz głośniejszy, jak nadchodząca burza — 
coraz bliższy, coraz donioślejszy...
Z czarnych, rozpryśniętych w powietrzu grud ziemi, wyłania się czystej krwi 
ogier, płynąc lekkim, niezauważalnym ruchem. Fantom? Oddech pustyni? 
To Farys! W natchnionej wizji poety, koń jawi się jak obłok, jak jutrzenka 
przecinając fale suchego morza. Trudno tu o trafniejszą, niż Luśtyka inter
pretację. Kreską,rzucaną jak ziarnka piasku, kreuje artysta swojego Farysa 
— jakby wyzwanie do szaleńczego, aż po kres pustyni, biegu.
Mogło by się zdawać, że to kres możliwości obu. Ale oto „Bajdary” — 
spieniony rumak poprzez wiatr, poprzez mary lasów, dolin i głazów... pędzi, 
zanim nie pobłądzi i w niepamięć pogrąży. Sceneria więc podobna i tu 
zaskoczenie — reakcja Bogusława Luśtyka na wskroś odmienna: już nie 
kreska, lecz bryła nieomal rzeźbiarska, plama czarnej, burzliwej nocy, jak 
potok wezbrany — rozlana.
Ale widnokrąg zmienia się nieustannie, więc i konie Bogusława Luśtyka 
przeobrażają się w inne formy, w odmienne relacje.
Do wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Biały koń w Rabat”, artysta 
przetworzy! ideał konia — płomiennej burzy, w wypielęgnowanego Kochej- 
lana z sułtańskiego stada. Przyjmując intencje poetki, wskrzesił Bogusław 
Luśtyk gracje i finezje Juliusza Kossaka, tak odległe wszakże od jego własnej 
stylistyki i temperamentu.
Bliższe im są już góralskie konie na podhalańskim targu (wiersz Andrzeja 
Bursy), w zwartej kompozycji, promieniście skupionej, nawarstwiającej się 
jak tablice gotyckich ołtarzy. Szkapy stoją cierpliwie z pochylonymi łbami, 
pogodzone z losem. Pokrewny tej spokojnej, idealnie wyważonej kompozy
cji, jest Chrystus frasobliwy przycupnięty na wozie, w niemej zda się rozmo
wie z koniem (Bolesław Leśmian).
Na dłuższą chwilę zadumy zasłużył „Jeździec” Włodzimierza Słobodnika i to
warzyszący mu rysunek Bogusława Luśtyka. To jedno z bardziej przejmują
cych dzieł w albumie: zwiewna, nieomal biblijna postać obłąkanego z tęskno
ty Żyda, tożsama z wizją Szolema Alejchema i Marca Chagalla... Stary Żyd 
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wzniesie się ponad dachy, poszybuje na drewnianym koniu do swojego 
Jeruzalem.
I jeszcze dwa inne, równie fascynujące, chociaż wywodzące się z całkowicie 
odrębnego kręgu, rysunki: do utworu Leopolda Staffa „Chwila” i Lucjana 
Rydla „Centaur i kobieta”. Oba zawrotnie piękne, poetyckie erotyki i jakże 
przepyszne do nich ilustracje! Z tamtego elegijnego nastroju już nic nie po
zostało, teraz młode, smukłe jak palmy ciała oddają się w kolyszącym rytmie 
galopu... I oczy konia! Te pożądliwe, wściekłe oczy rozpalonego jak żela
zo ogiera i płomień grzywy z dziewczęcymi włosami, wszystko dookoła zespa
lający.
„Centaur i kobieta” — temat nieomal ten sam, a jakaż pomiędzy nimi różni
ca! Para kochanków Staffa muśnięta, zaledwie naszkicowana jednorodną, 
idealnie utrafioną kreską, centaur — wydobyty z monumentalnej bryły, for
mowany miotanymi spod kopyt rozpryskami ziemi.
Niezależnie od sfery walorów artystycznych i doznań estetycznych, prezento
wane rysunki są rezultatem trudnego aliansu: hipologii i sztuki. Artyście uda
ło się pogodzić te jakże często antagonistyczne spojrzenia. Bez względu na 
stopień ekspresji i charakter kreski, ruch konia jest zawsze bezbłędnie odda
ny i uchwycony. Tak rozumieć konia może tylko ten, kto z nim się zrósł od 
dzieciństwa, kto spędził długie chwile nie tylko przy sztalugach, lecz i na jego 
grzbiecie.
Bogusław Luśtyk dokonał rzeczy niezwykłej: obok toczącego się nurtu poezji, 
rozwinął własne widzenie świata, które przy całej odrębności i autonomii, jest 
jednocześnie rozmową, dialogiem, wzbogacającym nasze doznania. Dlatego 
dzieło artysty jest wydarzeniem wyjątkowym.
Wizje Bogusława Luśtyka są zarazem ekspresyjne jak i pełne smutku, za
myślenia czy nawet tkliwości. Artysta potrafi być równie liryczny co zmysłowy, 
podobnie agresywny i brutalny, co subtelny i wzruszający.
Równie modlitewny co erotyczny. Ta różnorodność interpretacji w obrębie 
jednej twórczości, jednego artystycznego warsztatu, jest w sztuce polskiej 
czymś wyjątkowym.
Jeszcze wiele razy przeobrażać się będzie osnowa rysunków Bogusława 
Luśtyka i na tej kanwie powstaną coraz to inne, odmienne kreacje.
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Rysunki te nie są dosłowną ilustracją poetyckich utworów, towarzyszą im 
raczej. Żyjąc własnym światem, jednocześnie w jakiś nieuchwytny, równie 
chyba poetycki sposób, wnikają w istotę wiersza, w jego najgłębiej ukrytą 
ideę i zamysł.
Jest to antologia wielu poetów z akompaniamentem nie zmieniającego się 
wirtuoza. Zebrane strofy wywodzą się z różnych epok, postaw i filozoficznych 
motywacji, ale graficzny komentarz jest jednego artysty. Jednego — lecz nie 
jeden. Autorów wierszy i Bogusława Luśtyka łączy równie gorący afekt do 
konia, co odwieczne przymierze człowieka z koniem.
Na odrębne studium zasłużyła dramaturgia rysunków, stanowiąca istotę for
mowania tych kompozycji. Chociaż pozostają one w określonym związku 
z towarzyszącymi im wierszami, to jednocześnie tworzą niezależne teatrum, 
rządzące się własnymi prawami. Jego twórca wykazał nieprzeciętne uzdolnie
nia reżyserskie, wydobywając z każdego, nawet banalnego tematu — ukryte 
wartości sceniczne.
Bo też na scenie tych kartonów rozgrywają się wszystkie nieomal gatunki 
tragedii, misterium, moralitetu... Wiele form obojętnych potrafi Bogusław 
Luśtyk ożywić, zaadaptować do potrzeb swojej pantomimy. Znakomity ry
sownik ukazał tutaj pazur na równi reżysera, scenarzysty co scenografa.
Dlatego otwarcie tego albumu jest początkiem osobliwego spektaklu, gdzie 
wyobraźnia i słowa poety spotkają się z wizją malarza, z jego marzeniami 
o Raju, w którym przywitają nas promienne, szmaragdowe konie.

Stanisław Ledóchowski
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BOGUSŁAW LUŚTYK urodził się 15 
lipca 1940 r. w Warszawie. Studiował 
grafikę u prof. Józefa Mroszczaka 
i malarstwo u prof. Jerzego 
Tchorzewskiego w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w 1965 r. 
Uprawia malarstwo, plakat, grafikę 
artystyczną i książkową. Brał udział 
w wystawach plakatu polskiego za 
granicą w Budapeszcie, Bukareszcie, 
Kijowie, Sofii, Wenecji, Paryżu, 
Meksyku, Brukseli, Dortmundzie, 
w Międzynarodowym Biennale Plakatu 
w Warszawie, Biennale Plakatu 
Polskiego w Katowicach oraz 
w wystawach polskiego malarstwa 
o tematyce hippologicznej w Essen 
i Bratysławie. Miał również 
indywidualne wystawy plakatu 
i malarstwa m. in. w Paryżu, 
Hanowerze, Kilonii, Warszawie, Lodzi, 
Włocławku i Przemyślu.
Prace Bogusława Luśtyka znajdują się 
w muzeach i zbiorach prywatnych. 
Artysta jest wielokrotnym zdobywcą 
nagród w konkursach na plakat oraz 
laureatem krajowych biennale plakatu.



Profesorowi Józefowi Klimkowi
Profesorowi Józefowi Mroszczakowi
Majorowi Marianowi Fabrycemu
Podkoniuszemu Maksowi Gabrychowskiemu
Masztalerzowi Marianowi Wejnerowi

poświęcam



Motto:
„O ty! Piękno konia, w którym grają 
jak włókna traw lotnych żył sploty, 
albo ty, gwiazdo wyrzeźbiona w gotyk, 
albo ty barwo w czas burzy.
Czymże jesteś, czy grzechem, czy Bogiem?”

Krzysztof Kamil Baczyński: Piękno





piękno konia



Olbrycht Karmanowski

Koń dzielny i piękny

Koń od ośmiorga ma mieć po trzy rzeczy.
Tę czwórę, sześć sztuk trzeba mieć na pieczy: 

Żeby jako wilk lekko, trwało nosił,
Żeby dobrze jadł, kark pięknie wynosił,

Żeby był rączy, sierść subtelną mając,
Oko wypukłe, to tak jako zając, 

Liszka nóg krótkich, długiego ogona
I głowy małej, to niech ma jak ona. 

Z jeleniem więzi zaś ma być jednakiej,
Nogi tak suchej i chyżości takiej,

Pierś ma jak mamka dostatnie wykładać,
Zad mieć rozbity, dać śmiele dosiadać,

Żeby jak pani pyszno szedł, a składem
By był podobny, a zarywał zadem.

Głos rześki, więc brzuch, co go pas nie zsięże,
I członki zdrowe, to są rzeczy księże. 

Włos gniady, czoło panieńskie i kosa,
I ubiór strojny, lecz ta sztuka z trzosa. 

Moszna rzecz leszna, lecz zdobi wałachy,
Tę sztukę chwalił Lubczowski u swachy.
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Kajetan Koźmian

Ziemiaństwo polskie, pieśń II
(fragment)

Nadobna barwa rumaka ozdobą
Jaką pragniesz otrzymać, takie połącz z sobą.
Różna w rodzicach, w dzieciach różniejszą rozpleni, 
Jasne tło czarną grzywą lub pręgą odcieni, 
Na śnieżnym ciemny owoc rozsypie Pomony, 
Czarne pomiesza z pleśnią lub śrebrnymi szrony.
W tak niestałych powabach wiek przemiany wznowi 
i co nadal źrebięciu, odbierze koniowi.
Jeszcze niezdolny poznać wędzidła i siodła, 
Już okrzepłej starości nosić będzie godła;
Ciemną głowę poważna białość mu okryje 
Albo brunatna gryka wystąpi na szyję.
Najtrwalsza jest sierść kara, najpiękniejsza gniada 
Lub którą pomieszany włos z obydwóch się składa. 
Bułana z płową plemię odrodne oznacza, 
Ale każda przy sile dobra dla oracza.
Biała, co jasnej perły powabem połyska, 
Sławne u starożytnych zdobiła igrzyska. 
Jej tło świetnie odbija purpurową szatę 
I napiersie w korale i szafir bogate.
Stąd Grecy, kiedy pędzlem Olimpu dosięgli, 
Do wozu słońca śnieżne rumaki zaprzęgli.
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Michal Budzyński

Obóz w Krasnosiołce
(fragment)

Przy koniowiązach rżą, parskają konie. 
Ten w Berdyczowie hulał na jarmarku, 
Ten z Czarnomorza, a tamten na Donie 
Niósł czerkieskiego dżygida na karku.

Ale choć gęsto zarasta wam grzywa
I kędziorami poza szyję spada, 
Choć nóżka grzebie biegu niecierpliwa
I z nozdrzów waszych piana się wykrada; 
Choć oko jasne takim żarem błyska 
Jak zapalone w obozie ogniska 
Stańcie w pokorze: wy ruskie łoszaki 
Co wartkim lotem ukraińską milę 
We dwa kwadranse zostawiali w tyle;
I ty Czerkiesie coś kaukaskie szlaki 
Strzałą przebiegał — i ty doński koniu 
Coś biegł po górach jak po równym błoniu, 
Rzeki przepływał jak szczupak Kubania — 
Już waszej sławy słońce przeminęło, 
Bo tu czterdzieści Arabów z Sawrania 
Jak chmur czterdzieści przed wami stanęło. 
Oni, jak deszczu rzęsiste ulewy, 
Sypią do ziemi hebanowe grzywy;
A gwiazdą srebrną na wysokim czole 
Z śmiechem wołają do nocy majowych: 
„Czem wy piękniejsze na niebieskim kole 
Od nas Arabij rumaków stepowych?
I my tak ciemne jak wasze obłoki,
I u nas jutrznia srebrzy się na czole
I nasze oczy leją gwiazd potoki”.
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Juliusz Słowacki

Książę Niezłomny, Dzień I
(fragment)

Wybrałem sobie rumaka
Z próżnym siodłem i strzemieniem; 
Którego ojciec był burzą, 
A matka była płomieniem;
Bo płomienie i wiatry mu służą 
Równe jemu robiąc rodowody.
A ja jeszcze powiem, że był z wody, 
Taką szerść miał i rzadkie tak piegi;
I tę wodę przemienię na śniegi,
I znów powiem, że wody był synem. 
A co do prędkości — delfinem, 
A co do krwawości — był smokiem, 
Co do lotu — był, mówię, obłokiem, 
Co do nozdrza — był szczerym rubinem, 
A był orłem, gdy puścił się lotem — 
A gdy piersią uderzył — był grzmotem; 
A pod dumnym szedł z dumą szlachecką, 
A pod starcem, jak starzec poważnie, 
A pod cichym, spokojnie jak dziecko, 
A pod silnym, jak rycerz odważnie.
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Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Biały koń w Rabat

Kochej lanie z sultańskiego orszaku, 
Arabczyku, marzenie Kossaków, 
Z wiotką grzywą i z natchnieniem w oku!

Rozwichrzony, jak fala wezbrany, 
Kipisz, mącąc twoich kształtów plany, 
Pod czaprakiem, co cię w przepych okuł.

Cień twój tańczy, szafirowa struga,
A namiętność w twoich nozdrzach mruga, 
Błyskasz sierści palącym się mlekiem...

— I tak dumnie, prychając dokoła, 
I chwast grzywy odrzucając z czoła, 
Nosisz godność niebycia człowiekiem!

Pochwalony, kochany do syta, 
Wznosisz w górę, wyciągasz kopyto 
Jak wyniosłą dłoń do pocałunku..:

Stwórco! — patrząc na formę tak czystą, 
Już cię wielbię, gorący artysto, 
Już kwituję z naszych rozrachunków...
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Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Kochejlan

Gwiaździsty, grzywą skrzydlaty,
Głową, ogonem, nogami sześciopromienny! 
Oko żałobne!
Nozdrza rumiane
Jak dwa dotknięcia henny!
W czerwonej uzdy szagrynowym chrzęście 
Wydzierasz się, szarpiesz,
Niby samo szczęście!
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Andrzej Bursa

Konie

W Jordanowie na rynku podhalańskie konie 
Suche jak pieprz turecki smagłe jak Cyganie 
Pod zwichrzonym kosmykiem góralskie ikony
Z ócz błyskają brunatnych — i drży wieś parskaniem...

Plastrem miodu na grzbietach gzi się słońce strome 
Ogon sypki wodospad... splata grzywa wartka 
Płomień słomy z promieniem... bo lgną łby łakome 
Ku półkoszkom gdzie w dole śpiewne siano chwarsta.

Połyskują kantary beskidzkim zodiakiem 
Wiatr górski uskakuje przed kopytem rączym 
Śmigniesz batem... Powiozą cały wóz z pijakiem 
W trzy skoki od Makowa do Nowego Sącza.
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Konstanty Ildefons Gałczyński

Stajnia w zimie

Śnieg jest ostry i ciężki. Śnieg przydusza dachy.
Ze stajni drągiem biją krwiożercze zapachy.
Konie z brązu i miedzi rozżerają obrok,
w ustach mają czerwono w oczach także modro.

Ordynans generalski uśmiecha się słodko
i Lwa swojego pana czyści nową szczotką:
Jest natchnienie ogromne w Lwa mięśniach i tłuszczach. 
Mała gwiazda za oknem okna lód rozpuszcza.
I ordynans jest senny.
Wyjdź bracie, przed stajnię;
Jak niewiasta ze złota słońce świeci fajnie,
Powietrze jest i krzyczy: Oj zima, oj zima, 
zima miecz szafirowy wbity w gardło olbrzyma.
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Adam Mickiewicz

Baj dary

Wypuszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów; 
Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku
U nóg mych płyną, giną, jak fale potoku;
Chcę odurzyć się, upić tym wirem obrazów.

A gdy spieniony rumak nie słucha rozkazów, 
Gdy świat kolory traci pod całunem mroku,
Jak w rozbitym zwierciedle, tak w mym spiekłym oku 
Snują się mary lasów i dolin i głazów.

Ziemia śpi, mnie snu nie ma. Skaczę w morskie łona, 
Czarny, wydęty bałwan z hukiem na brzeg dąży, 
Schylam ku niemu czoło, wyciągam ramiona.

Pęka nad głową fala, chaos mię okrąży;' 
Czekam, aż myśl, jak łódka wirami kręcona,
Zbłąka się i na chwilę w niepamięć pogrąży.
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Sypkie bałwany piersiami delfina. 
Coraz chyżej, coraz chyżej, 
Już po wierzchu żwir zamiata; 
Coraz wyżej, coraz wyżej, 
Już nad kłąb kurzu wylata.

Czarny mój rumak jak burzliwa chmura, 
Gwiazda na czole jego jak jutrzenka błyska, 
Na wolę wiatrów puścił strusiej grzywy pióra, 
A nóg białych polotem błyskawice ciska.

Pędź latawcze białonogi,
Góry z drogi, lasy z drogi!



Gustaw Zieliński

Stepy
(fragment)

Lecą... jak z miejsca ruszyli... wciąż społem, 
Jeźdźcy przygięci... wyciągnięte konie...
O! mogli wtedy w zakład pójść z sokołem, 
Że mu w tym pierwszym zrównają przegonie, 
Zda się na piórach... nie dojrzysz, jak ziemi 
Dotkną kopyty... tylko pył za niemi 
Szlakiem od rwącej wyrzucany nogi 
Zdradza, źe lecą nie ptasimi drogi.
Już znikli... powiew wzbity tuman zwionął 
I głucho — jakby jeźdźców step pochłonął.
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Kazimierz Przerwa Tetmajer

Zbrodnie

Na rozhukanych koniach, wśród zamieci, 
w wirze kurzawy kłębów, chrzęstu, łomu, 
wśród huraganów ryku, grzmotów, gromu: 
orszak fatalnych amazonek leci.

Lecą przez łany i stepy stuleci, 
przez pieśni zwycięstw, przez jęki pogromu, 
pośród wrzaw pychy, pośród milczeń sromu, 
przez wały złomisk, przez ogrody kwieci...

Lecą w purpurach i szmatach u ramion, 
trzymając w rękach lilie i pochodnie, 
krwią, łzami, błotem szlak ich dróg poplamion.

Jedne urocze, jak hurysy wschodnie, 
inne, jak furie, pełne wstrętnych znamion: 
na rozhukanych koniach lecą Zbrodnie.
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Stanislaw Ropelewski

Bieg konia

Czy to rumak przed okiem moim w pęd wystrzeli, 
Czy meteor ognisty prześlizga lyśnieniem?
Od jutrzni wziął na czoło szmat śniegowej bieli, 
Pomknął! Bezdroża, słane piaskiem i kamieniem, 
Radośnie powitały go tętentu pieniem.
Kiedy szelest usłyszy, posądza jutrzenkę, 
Że goni pożyczoną wydrzeć mu sukienkę — 
Próżno! W gwałtownym biegu nikt go nie doścignie: 
Kiedy uderzy z miejsca i polotem śmignie, 
Gwiazdy opodal dążą poza jego kroki
I tropy, jego szlaków pogubią obłoki. 
Dziwne! Koń doskonały niby gwiazda drżąca, 
Pył nim gardzi, od jego kopyt się odtrąca.
Chceszli kres ostateczny jego lotu wiedzieć, 
Pytaj wiatru — wiatr jeden może odpowiedzieć.
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Janusz Wilatowski

Przez pole

Spod „kopyt pierwszych koni piach mi w oczy tryska — 
Pęd! Świst wiatru — szalona, upojna rozkoszy!
Ktoś się otarł o strzemię tuż koło mnie z bliska, 
Ktoś szpicrutą uderzył konia, co się płoszy.

Pędzimy wprost przed siebie po zmiękłym ściernisku, 
Wiatr ciągle bębni w uszach hardą serenadę.
Hej naprzód! Jestem pierwszy! Widzę pysk przy pysku, 
Jak chcą teraz wyminąć mnie — ja pierwszy jadę!!!

Rów. Skok — (w strzemionach lekkie pochylenie)
I dalej, dalej, dalej twarzą prawie w grzywie 
Niechaj trwa to rycerskie, dzielne uniesienie, 
Niechaj pędzi po woli szalonej cięciwie.

Nagle przeciągle: Kłu-sem (ręka podniesiona) — 
Galop z wolna przechodzi w krótkie, rącze drgnienia, 
Kłus, — a krew bije, bije krew rozpłomieniona!
Jak milo anglizować, ot tak. od niechcenia.

ł
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Bohdan Drozdowski

Jeździec

Rżyj, mój koniu, to lubię. Ten wygon przed nami 
paruje, jakby sam się zbiesił po gonitwie.
Bomba w górę! I galop! Huczy podkowami 
ziemia ciskana w niebo, jak w szarży, jak w bitwie — 
pędź, mój koniu, przed nami twych rywali zady, 
pokaz im zad swój własny, przesłaniają metę — 
tam nam panie zgotują powłóczystą fetę — 
panie wielbią nozdrzami zapach galopady...
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Ernest Bryll

Konie biegły przez łąkę lekkie, niewstrzymane 
Jak obłoki goniące swój cień w ciepłej trawie 
A grzywy ich wysoko w powietrzu rozwiane 
Ptaków niebieskich dosięgały prawie

Ej,, szło to stado zamiecią bulaną
Szybciej niż sen i jeszcze bardziej kolorowe
I tupotało aż po białe rano
Nim znikło z pierwszym przebudzenia słowem
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Andrzej Bursa

Mobile

Koń utworzony z mrzonek nieba 
Podrywa galopadę tętnic 
Urokliwością ruchów giętkich 
Tratuje łąki i zasiewy.

Zasadą konia jest powietrzność 
Stąd nieuchwytność owej szkody 
Pod kłębowiskiem dymów mlecznych 
Mrą ptaki, owoce i trzody
Gdy koń ruchomość swą i lekkość 
Przenosi w wietrze przez ogrody.

Ogrodnik jak pień nieruchomy 
Zaklina cicho w takie noce:
O Panie odpędź znak widomy 
Chroń moje trzody i owoce.
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koniu płomienny



Julian Tuwim

Koń

Koniu płomienny, koniu mój gniewny
Z Apollinowej stajni!
Kto zawołaniem zbudzi nas śpiewnym
I wieść, i drogę oznajmi?

Ze snów zapadłych głucho krzyczący,
Z tobą nocami się zmagam
I obudzony rżeniem twym grzmiącym 
Skrzydlaty słyszę huragan.

Czemu mnie widmem straszysz obłocznym, 
Tętniący w świata bezkresie?
Kiedyż mnie cwałem, rumaku skoczny,
Do Czarnolasu poniesiesz?

A tam nie miody, nie srebrne wody
Z prastarej lipy bryzną.
Tam niebo w łunach, bory w piorunach, 
Pożar nad wieczną ojczyzną.
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Julian Tuwim

Kwiaty polskie
(fragment)

Było to gdzieś na przesileniu 
Zimy i wiosny nierychliwej, 
W porze zamyśleń, rozleniwień 
(Leniuch był ze mnie, straszny leniuch); 
Było to w pierwsze dni smętnienia, 
Za miłosnego bezkrólewia, 
W czas ewangelii, czas Szopena 
I — KONIA, co na dachu rdzewiał. 
Tak. Z okna widać było konia 
Metalowego. Stał bez jeźdźca 
I dawno nęcił mnie, wałkonia, 
By wskoczyć — i galopem z miejsca. 
A był to także czas zapatrzeń 
W dym, szarość, nudę, czad ponury 
I w gwiazdy, słabsze wciąż i rzadsze... 
Więc się zbuntujmy i ożyjmy, 
Rumaku weterynaryjny,
I wzlećmy nad ten Kominogród 
W pełen astralnych zwierząt ogród, 
W świętego Jana sny prorocze!
Do pierwszej dowieź mnie mgławicy, 
A kiedy się na Zodiak wtoczę, 
Tam cię już puszczę, tam przeskoczę 
Na grzbiet Gwiaździstej Niedźwiedzicy. 
Lecz stał jak wryty. Zziąbł i przemókł. 
Dym gryzł go w oczy, żarła rdza, 
A nie odwrócił nawet łba, 
Nawet nie zarżał. Trudno. Nie mógł.
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Leopold Staff

* * *

Julianowi Tuwimowi

Ta noc jest inna niż zwykle o nowiu:
Śpiew zgłuchły słychać w dzwoniącym milczeniu, 
Poryw zachwytu dogasa w pustkowiu
I mrok jest ślepy jak wzrok po olśnieniu.
Snadź przemknął niebem z triumfalną rżawą 
Natchniony Pegaz w skrzydeł burzy wietrznej 
I dymi po nim srebrzystą kurzawą
Pył promienisty śladem Drogi Mlecznej.
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Tytus Czyżewski

Koń w chmurach

Z kwiatów się to zaczęło 
Z róż czerwonych i astrów 
Z łąk pachnących i lasów 
Świerków wysmukłych i brzóz 
Gdy myśli moje jak kwiaty 
Jak drzewa co bledną wiosną 
Wiatry dreszcze miłosne 
I chmury gwałtowne uściski 
Skłębionych ramion nieba 
I żyłem wtedy jak ptak 
Jak dziecko ptaków jak śpiew 
sen który brzęczy polem 
pajęczyn strun skrzypiec leśnych 
A wtedy na skraju nieba 
Nad gór ustami i czaszką 
Nad lasów pierścieniem i snem 
Nad lokami brzóz jaworów i lip 
Spośród nieba stajen i wrót 
Galopował mój pegaz mój łosz 
Na białym dzwoniącym bruku chmur 
Z grzywą rozwianą z podków 
Hukiem — koń w chmurach 
Burzy wiosennej — czarownik i bóg.
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Krzysztof Kamil Baczyński

Swoboda

koń bryzgiem srebrnych dzwonków parska 
w zieloną ruń jak wodę miękką 
kwiaty przynoszą w barwnych garstkach 
świt gęstych rzek na sutkach dźwięku

Drzewa są wolne w rudych lasach 
przebiega koń przez płynność polan 
różowo gra rozbiegiem oczu 
balony nozdrzy gnie do kolan

a kiedy wbiegnie w dźwięczne stepy 
w rozlany lan błękitem świeży 
stanie wysoko wyzwolony
i wchłonie słońce wolne zwierzę...
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Józef Aleksander Gałuszka

Ułan

Wspiął się rumak do skoku i przednie kopyta 
zawiesił na błękitach, jak dwa półksiężyce;
Skoczył w bok — podkowami krzesząc błyskawice 
wiruje w tańcu z wichrem, stalą kopyt zgrzyta.

Ułan lancę swą oparł o złociste strzemię; 
prawicą dźwignął w słońce ojców szablę krzywą 
i naprzód pochylony nad rumaka grzywą 
przesadzi — zda się — skokiem jednym całą ziemię.

Zmartwiał rumak przez chwilę w półskoku rozpięty; 
ułan z klingi ku słońcu sypie dyjamenty, — 
pewnie teraz w galopie na wroga uderzy...

Dmuchnął wiatr: koń rozpoczął znów swe tańce chyże; 
dookoła swej lancy, we wichrowym wirze 
tańczy ułan blaszany, tam — na szczycie wieży...
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Tadeusz Różewicz

Karmienie Pegaza

Pamięci Leopolda Staffa

Urodził się żrebaczek
ślepy
we krwi
ze zwiniętymi skrzydłami

stanął nad nim język ognia

zaczęła się nauka latania
na szczudłach
na sztywnych drewnianych 
skrzydłach

zmęczonego karmi kobieta

podaj e mu
na dłoni
kostki cukru

białą
czarną
różową

i ukrywa przed nim
do czasu
słowa
Fryderyka Chrystiana Hebbla

poezja jest samobójstwem
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miłość jest tylko jedna



Adam Asnyk

Siwy koniu

Siwy koniu, siwy koniu! 
Coś tak zadumany?

Nie wiesz drogi, nie wiesz drogi 
Do mej ukochanej.

Moja mila nas rzuciła,
Nie wyrzekłszy słowa;

Jak nie znajdziesz do niej drogi, 
Zginąć nam gotowa.

Siwy koniu, siwy koniu, 
Ciężko tobie będzie,

Przegonimy wiatr co wieje, 
Nie spoczniemy w pędzie.

Siwy koniu, siwy koniu, 
Ciężej sercu memu —

Bo straciło już nadzieję, 
Samo nie wie czemu!
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Lucjan Rydel

Centaur i kobieta

Leonowi Kowalskiemu

Gwiazdy bledną. Powiewnym oparem nakryta 
Równina w dal się ciągnie gładka, nieskończona, 
Aż gdzieś, kędy — jak rzeka ognisto czerwona — 
Pod zielonawym niebem krwawa pręga świta.

Cisza. Nagle po rosie zagrzmialy kopyta,
Głośny jęk się rozlega i bez echa kona, 
Grzbiet koński we mgle miga i białe ramiona, 
I płowa struga włosów na wietrze rozwita.

Ponad tą jasną głową i tym śnieżnym ciałem,
Koło którego śniade ramię się oplata,
Chyli się inna głowa, ciemna i brodata:

To centaur, co kobietę w objęciu zuchwałem 
Nagą, mdlejącą niesie rozhukanym cwałem —
... Nikną w mgłach... tętent cichnie... lecą na kraj świata...
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Leopold Staff

Chwila

Przypadek mnie zaprosił w swe knieje na łowy:
Zawiązawszy mi oczy dał w dłoń luk i strzały
I nagiego posadził na koń, co drżąc cały
Prycha pianą, darń kopiąc, do cwału gotowy.

Gdy lędźwie konia w ud mych uścisku zadrżały,
Śmignął pręt i koń porwał się, dzwoniąc w podkowy, 
Między pnie i tętentem jął budzić parowy,
Gdy wtem zza drzew w krąg śmiechy stu dziewczyn rozbrzmiały.

Na oślep luk napinam i nadzieję! Gonię
Śmiechy wabne, wyciągam za najbliższym dłonie,
Chwytam: z nagą dziewczyną słodki traf mnie zderzył.

Huląc lup zdyszany, swą zdobycz bezwiedną,
Śmieję się z roześmianą, jak strzelec, co w sedno
Ugodził czując szczęsny wstyd, że weń nie mierzył.



Kazimiera Iłłakowiczówna

Płomienie

Co dzień szept mi wyraźny opowiada to samo
— że gdy zechcę, to stanie się cud, 
że dwa konie pod siodłem parskają u wrót, 
a Szczęście czeka za bramą!

Płyną głosy stłumione jak wysłańcy namiętni 
od jaśminów, jabłoni, od bzu, 
a od lasu ktoś goni, ktoś goni co tchu, 
a na drodze coś tętni, coś tętni!

I już czuję, jak rumak do biegu się zrywa 
w noc bezgwiezdną na polach, w cwał!
Koń pode mną jak burza, koń pode mną jak szał, 
jak wichura — rozwiana grzywa...

A poza mną szczęk kopyt, tętent kopyt podzwania. 
Tam ktoś czekał, gdym wyszła w sad....
Jezus Maria! trop znalazł i jedzie w ślad
i dogania, dogania, dogania!

Już nie widzę, gdzie droga... Jakieś światła i cienie.... 
Gwiazd zawieja czy krople ros?
I głos jakiś... Mój własny pod niebem głos?...
I płomienie!... płomienie!... płomienie!...
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Jan Rostworowski

Podróż (2)

Powiedziała: Nie mogę sama, 
(a to było na dwunastej miii)

Powiedziała: Nie widać klonu.
Możeś drogę woźnico zmylił?

Powiedziała: Siądę koło ciebie, 
bo ten powóz tonie jak w jeziorze.

Powiedziała: Pozwól woźnico, 
że ci rękę pod ramię włożę.

Powiedziałem: Może trafimy...? 
Przepraszałem: Gościniec krzywy.

Pomyślałem: wozić ją będę 
aż konikom zakwitną grzywy.

Przypomniałem: Mam ja tu skrzynkę, 
com szykował ją na niedzielę.

Powiedziałem: Usiądź na koźle, 
to się z tobą skrzynką podzielę.

Zaszeptała: Boję się skrzynek. 
Skrzynki mają zimne obicia.

Powiedziałem: Tę moją skrzynkę 
ogrzewałem połową życia.

Zapytała: Co wieziesz w skrzynce 
przez ciemności i rozpadliny?

Powiedziałem: Wianek sonetów
i gałązkę świeżej tercyny.
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Kazimierz Wierzyński

Maryla
(fragment)

Miłość jest tylko jedna.
Skacze koń przez bruzdy,

Słychać wiatr koło uszu, chrzęst kąsanej uzdy, 
Koń prowadzi na przełaj, zna drogę na pamięć,
Noc płatami po oczach uderza, jak zamieć, 
Każdy liść jest twym włosem, każdy szelest mową, 
Powietrze upojeniem. Widzę cię na nowo.
Tak dawno niewidzianą. Jesteś — czuję — przy mnie.

Wyrazić to? Ach, tylko powtarzać twe imię, 
Zapisać niem, jak rymem, poetycki dziennik, 
Niech śpiewa zachwycony.

78





Stanisław Grochowiak

Koń

Koniu mój, chrapy odymałeś z głowy, 
Język twój giętki — czy może być słodszy?
A kto, mój koniu, pieszcząc twoje oczy, 
Zgubiłby krój ich: złotomigdałowy?

Leżąc na sianie, jakie my rozmowy 
Wiedliśmy w drżących pożogach tej nocy! 
Ktoś może mędrszy, być może, że młodszy 
Czy chciał całować nawet twe podkowy?

Lecz ponad wszystko niech twe rzęsy świecą, 
Kiedy zmożona układałaś szyję
W mych chciwych rękach — i gasła latarnia...

Cóż nam, iż jutro giermkowie powiedzą, 
Że w niej Nadobnej końskie serce bije, 
Gdy nikt nie będzie jej grzywy rozgarniał.

80





Jerzy Zagórski

Rydwan mojej żony

na 16-lecie ślubu

Jaki to metal o asfalt dzwoni, 
Gdy świt rozszerza źrenice z pąsu?
Pod oknem zaprząg z szesnastu koni, 
A konie mają kopyta z brązu.

Można by grzbiety rumaków w skrzydła, 
A czoła przybrać w zadumy bruzdę
I, kiedy będzie miedź z cyną stygła, 
Ujrzeć pegazy wzięte na uzdę.

Trzeba by jeszcze złota, platyny 
I srebra z cynkiem dolać do miedzi, 
By świecił rydwan mojej dziewczyny 
Jak promień słońca po gołoledzi.

Oto się wprzęga koń siedemnasty: 
Juź stąpa z grzywą jak w pióropuszach. 
Jeszcze w pęcinach metal nie zastygł. 
Czas toczy koło i pojazd rusza.

82







komu ty jedziesz



Juliusz Słowacki

Beniowski, pieśń V
(fragment)

Komu ty jedziesz? Jadę księżycowi, 
Aby się w konia przeglądał kopytach, 
Wonnemu jadę na stepach kwiatowi, 
Dziewannom, które w złotych stoją kitach; 
Anioł mię srebrny, jasny, w skrzydła łowi 
I leci za mną jak sen po błękitach, 
Na koniu stojąc rycerskim jak sława, 
I goni mię w kurhany.
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Ludwik Maria Staff

Konie wy, czarne konie...

Konie wy, czarne konie! I ty, czarny wozie! 
Dokądźe to w triumfie mnie ludnym wieziecie? 
Dlaczego ktoś urąga w rozpaczy i grozie? 
Czy, żem tylu honorów dostąpił na świecie?

Czemu hymn triumfalny tak kruczo zawodzą? 
Czemu, zazdrośni chwały mej, skrywają twarze 
I czemu wszyscy wokół tak milcząco chodzą, 
Jak pogorzelcy bladzi po nocnym pożarze?

Konie wy, czarne konie! Więc tu kres pochodu? 
Idziecie już? Więc idźcie. Chętnie sam zostanę.
A może baśń przypomnę, słyszaną za młodu, 
O życiu, co nie było miedzą w śmierć worane.
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Stanisław Czernik

Poranek i konie

Jęczmienna wiązka rzucona na wóz. 
Pachnie wilgotna słoma i rzemienne lejce.
I konie mocnym biegiem zagrzane nad ranem.

Droga chytrze przecina kolejową linię, 
Tor pachnący ozonem i sianem.

Noc się lekko oddala, jakby para z ust, 
Chłodniejąc i różowiąc się na białej ręce. 
Droga biegnie od toru w dolinę, 
Wieś — jak kaczek bielejących ciąg.

Droga kończy się u mokrych łąk.
t

Tutaj konie od biegu spotniale 
Odpoczynek znajdą pod wasągiem, 
Skubiąc słomę jęczmienną z mych rąk, 
Co o świcie są jak kaczki białe.
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Jan Lechoń

Na temat z St. John Perse’a

II naissait un poulain 
sous les feuilles de bronze

Wiąźą się w wieńce gałęzie wiązu.
Oto się rodzi pod liśćmi z brązu 
Źrebiec brązowy.
I skamieniały wśród wieków ciągu 
Człowiek zstępuje z swego posągu 
Z wieńcem u głowy.

Na statku białe wzdęły się żagle. 
Kamienną uzdę zakłada nagle, 
A nogę — w strzemię.
Dopóki jeszcze na drodze luźno, 
Aby nie było potem za późno 
Opuszczać ziemię.
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Józef Czechowicz

W pejzażu

szum kasztanów niżej morski śpiew 
gasną o zmierzchu świece ukwieconych drzew 
droga w gaju wprost słońca złoci się podwójnie 
od szumu i wieczoru ciemnieją ustronia 
kołysząc się trawą bujną 
dziewczyny smukłe na koniach

wzgórze na drożyn skrzyżowaniu 
tam kapliczka chłodna jak koral 
w półmroku krzyż tam anioł 
opuszczone wota rybaków 
zapomniana od dawna pora 
w rozbitym dzbanku spleśniała śmierć maków 

morze szumi kasztany
konie kopytami złoto nad wodą mącą 
z jadących jedna rękę podniosła
i znak daje poruszając nią w powietrzu jak wiosłem

bo został u kaplicy źrebak zabłąkany 
zajrzał do wnętrza dotknął miękką wargą drzwi 
zarżał dziecinnie wysoko nie wiadomo o co



Marian Ośniałowski

Koń romantyczny

Wszystko jedno, skąd ten śpiew. 
Potrącona struno, dzwoń — 
Czarny koń, czerwona krew.
Boki sobie cierniem raniąc 
wspina się gorący koń 
nad otchłanią.

Koń czarniejszy jest od smoły. 
Potrącona struna drży.
Szafirowy nocny połysk. 
Jak wysłowić konia czerń,
Jak wyśpiewać czerwień krwi.

Tak już jest, w tej ciemnej ciszy, 
chyba gdzieś z najdalszych stron, 
— nie śpisz nocą — tętent słyszysz. 
Czarny koń, czerwona krew. 
Wszystko jedno, skąd ten ton, 
Wszystko jedno, skąd ten śpiew.
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Włodzimierz Słobodnik

Jesienna droga

Jesienna droga. Liście lecą deszczem rudym.
Idzie garbaty smutek, w chmury owinięty.
Na pewno taką drogą jechał doktór Judym, 
Samotny, zapomniany, smutny, odepchnięty.

Biegną po lepkim błocie gnane batem siwki.
Ciągną zieloną bryczkę, tętnią, rżą, chlupocą.
A wicher śpiewa, płacze jak lipowe skrzypki, 
Z tęsknoty za kochanką swą — jesienną nocą.

Czasami przejdzie szary, mętny chłop z siekierą,
Czasami Zyd żałobny z workiem na ramieniu,
A konie tupią, chlupią lecą w przestrzeń szczerą
W zadumę, w smutek, w Polskę, w głuche mgły jesieni.
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Włodzimierz Słobodnik

Jeździec

Stary Żyd obłąkany
Na dziecinnym koniku drewnianym 
Jedzie.
Krzyczy: „Wio!” Krzyczy: „Wio!, 
Jedz, mój koniu, do Księżyca!
Księżyc do Ziemi Obiecanej wiedzie!

Jedz, mój koniu! Tam Jeruzalem, 
Tam winogrona, tam palmy!
Jedz, mój koniu, do Księżyca! 
Przesadzimy Księżyc.
I przyjmie nas dzień upalny!”

Drewniany konik skrzypi, 
Kołyszę się kołyska.
Stary Żyd obłąkany krzyczy: 
„Jedz, mój koniu, do Księżyca!
Już Ziemia Obiecana blisko!
O patrz tam, tam za kominem
Już oczy moje zachwyca!...”

Drewniany konik skrzypi
I jedzie do Księżyca.
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Jan Kochanowski

Nagrobek koniowi

Tym cię marmórem ućcił twój pan żałościwy, 
Pomniąc na twoję dzielność, Glinko bialogrzywy! 
Ą tyś byl dobrze godzien, nie podlegwszy skazie, 
Świecić na wielkim niebie przy lotnym Pegazie.
Ach, nieboże, toś ty mógł z wiatry w zawód biegać, 
A nie mogłeś nieszczęsnej śmierci się wybiegać!
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Wespazjan Kochowski

Do dziewki

Uroda, dziarskość, bieg rączy, obroty,
I które dobry koń miewa przymioty, 
Wszytko masz w sobie, dziewko urodziwa; 
Cóż, gdy żaden koń bez wady nie bywa. 
Jeźdźca nie cierpiąc, koń w cenie nie będzie: 
Tak i ty, poko kto cię nie dosiędzie.
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Ignacy Krasicki

Konie i furman

Koniom, co szły przy dyszlu, powtarzał woźnica: 
„Nie dajcie się wyprzedzić tym, co są u lica”. 
Goniły się pod wieczór zacząwszy od rana.
Wtem jeden z przechodzących rzecze do furmana: 
„Cóż ci stąd, że cię słucha głupich bydląd rzesza?” 
A furman: „Konie głupie, ale wóz pospiesza”.



Ignacy Krasicki

Rumak i źrebiec

Koń w rzędzie sutym, zewsząd szklniący złotem,
Rżąc deptał ziemię pod jeźdźcem zuchwałym, 
Źrebiec bez uzdy posuwisty lotem
Uginał trawy w pędzie wybujałym.
Razem ku sobie zbliżyły się oba.
Rzeki rumak: „Patrzaj, jaka moja postać!
Siodło, rząd złoty jak ci się podoba?
Przyznaj, bez jeźdźca trudno tego dostać.
Na wspaniałości wcale się nie znacie,
Tułacze w łąkach jak nikczemne bydło”.
„Prawda — rzekł źrebiec — jednakże, mój bracie, 
Chociaż to złoto, przecież to wędzidło”.
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Kajetan Koźmian

List do Jędrzeja syna o rządzie 
reprezentacyjnym i rewolucji polskiej
(fragment)

5

Jesteśmy jak koń dziki uchwycony w stepie, 
Chociaż go jeździec głaszcze i po karku klepie, 
Skoro dojrzy, że uzdę nad głową mu trzyma, 
Zaraz strzyże uszami i chrapy rozdyma;
Narzucisz mu zbyt twarde wędzidło ze stali, 
Zaraz się w górę zepnie i jeźdźca przywali;
Zbyt lekkie na kieł weźmie i szalony w pędzie, 
Lub kark złamie, lub jeźdźca ze grzbietu pozbędzie.
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Adam Mickiewicz

Trójka koni

Z naszych poetów Litwy jeden bard Antoni
Miał trójkę koni.

Pamięć ich na ówczesnym została Parnasie 
Tak żywa, że dziś mógłbym skreślić ich rysopis.
Nie dziw tedy, że gdy się wczora rozgadało
O dawnych rzeczach i o owym czasie, 
Zapytałem: „Co się też z tymi końmi stało?” 
Na to mi odpowiedział w te słowa Bajkopis:

„W przeznaczeniach tych koni była jakaś tajnia.
Postawiono je razem na obroku:

A po roku
Jeden drugiego nie mógł znieść ani widoku.

Chociaż żłób długi i przestronna stajnia, 
Wszędzie im ciasno, wieczne parskania i bitki. 
Musiałem w końcu sprzedać każdego z osobna. 
Ale cóż stąd? Wyroków zmienić nie podobna: 
Znów kacap jeden sprzągł je do swojej kibitki!

Zaledwie z miejsca, znowu pełno krzyku.
„Hej — zarżał Lezgin — ty w lewo, kucyku,

Precz z pyskiem, wiedz, że nie dam sobie dąć w wędzidło!” 
A Heciak: „Wej, ciarachy! dyć i my nie bydło;
Nie targajta, bo żgniema, że będzieta chramać!” 
Wtem Kozak: „Ciszej, Lachy, wara dyszel łamać!
Nie buszujcie, niechaj no znajdziem się przy żłobie, 
Oj, dam ja wam!” A oni: „Oj, damyż my tobie!” 
Nuż wierzgać jak w najlepsze. Kacap do batoga 
I z góry wzdłuż jak świśnie naprzód w Zaporoga, 
Potem z boków raz po raz po Lezgu, po Chłopie — 
Nie było czasu brykać. Rwą w pełnym galopie 
Trzy mile ukraińskie ku pocztowej szopie

Rade, że w końcu, zatrzymawszy sanki, 
Kacap dał im odetchnąć i wsypał trzęsianki. 
Jadły razem, o kłótniach nie było i wzmianki. 
Tak się tajnia tych koni odkryła przed światem: 
Kłócą się nad obrokiem, godzą się pod batem.
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Franciszek Dzierżykraj Morawski

Mops i koń

Dzielnego ktoś rumaka po dziedzińcu wodził, 
A mops śmiał się, że z lichej kobyłki się zrodził. 
„Rodu mego — rzeki rumak — nie mam za ohydę: 
Nie pytam skąd przychodzę, ale dokąd idę”.
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Stanisław Jachowicz

Kazio i konik drewniany

Drewnianego konika bił Kazio biczykiem.
„Po ludzku — rzecze ojciec — obchodź się z konikiem.
— Kiedy on ciągnąć nie chce tatusiu kochany.
— Dziwnyś, jakże ma ciągnąć, widzisz że drewniany.
— Drewniany? To bić można .wszak go nie zaboli!
— Kto sobie okrucieństwa na takim pozwoli, 
Czyje serce w młodości srogości nabierze, 
Ten zapomni, że czuje i żyjące zwierzę;
A tak idąc kolejno od złego do złego, 
Okaże się okrutnym nawet dla bliźniego”.
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Tadeusz Kotarbiński

Z piersi nieprawd zatruty pokarm jeśliś kiep, ssij. 
Kłamstwo, że na wojence zwyciężają lepsi! 
Szkapinę zostawiono, nieraz jeszcze zarży, 
A dzielnego rumaka wzięto. Zginął w szarży.
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wojenko, wojenko



Stefan Witwicki

Wojak

Rży mój gniady, ziemię grzebie, 
Puśćcie, czas już, czas!
Ciebie, ojcze, matko, ciebie,
Siostry żegnam was!

Dumnie patrzysz tam po błoniu,
Z złością wstrząsarz grzbiet... 
Spieszę, spieszę, luby koniu, 
Skaczę, lecim wnet.

Z wiatrem, z wiatrem! Niech drżą wrogi, 
Krwawy stoczym bój!
Raźni, zdrowi wrócim z drogi,
Z wiatrem, koniu mój!

Tak, tak, dobrze, na zawody!
Jeśli polec mam...
Sam tu, koniu, do zagrody 
Wolny wrócisz sam.

Słyszę jeszcze sióstr wołanie,
Zwróć się, koniu, stój!...
Nie chcesz? Lećże. Niech się stanie! 
Leć na krwawy bój!

124







Kazimiera Iłłakowiczówna

A ta dudka
z zielonej wierzbiny...

(fragment)

A ta dudka z zielonej wierzbiny 
zawsze jeden, jeden ma ton.

Bo słyszała o poranku w trwodze, 
Jak jechali bez końca dragoni...
W sto?... w dwieście?... w dwa tysiące koni?!
...bo słyszała w dolinie ukryta, 
jak huczały po łące kopyta, 
jak tętniły po drodze.

A ta dudka z zielonej wierzbiny 
zawsze jeden, jeden ma ton...

Bo widziała, gdy jak burzą przywiani 
przylecieli zza wzgórka ulani, 
w skok wypadli i cwałem po błoni 
w sto? w dwieście? w dwa tysiące koni?... 
Czy to były huzary?... Czy to byli dragoni?... 
Skąd się wzięli i przez kogo nasłani?... 
Czy to byli ułani?!

A ta dudka z zielonej wierzbiny 
zawsze jeden, jeden ma ton.

Huk i blask, błysk i grzmot w oddali! 
Pojechali w tysiące koni, 
polecieli na zgon, na zgon...
Ułani, ułani na czele,
pod granaty, kule, szrapnele, 
wspięty w siodle każdy, z szablą w dłoni, 
a za nimi huzary, a za nimi dragoni!... 
któż powstrzyma ich i kto ocali?!



Tadeusz Kubiak

Widziałem konie

Wspomnienie z 1939 r.

Widziałem zmierzchem, pławiły się konie 
w wodzie spokojnej, błękitnej, zielonej.

Widziałem konie, szły nad potoki, 
dźwięczały tręzle, dzwoniły ostrogi.

Widziałem konie w galopie, w cwale, 
a tłum miał serce ślepe, pijane.

Widziałem konie!

Widziałem konie, zziajane szwadrony, 
uniosły ułanów na śmierć poranionych.

Widziałem konie, puste strzemiona, 
mundur skrwawiony, suknia postrzępiona.

Widziałem konie!

Widziałem konie w królewskim parku, 
dobite z żalu kulą ostatnią.

Widziałem ludzi, szakale może, 
po końskie mięso skradali się z nożem.
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Leon Zdzisław Stroiński

Śniły mi się szarże w chmurach chorągiewek, 
Żółte rabaty — chłopcy malowani, 
tęcze piosenek, wojsko w snów topolach — 
lśniące poezje na ostrzach uniesień.
Wiatr w zagajnikach o piechocie śpiewał 
ułani ułani.
Przez pola.
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Leszek Rybicki

Ulani września

Wracać już pora. Przez noce wrześniowe
Pod niebem skrzącym zimnym gwiazd diamentem, 
Przez martwe pola, przez zgliszcza widmowe,
Od świata ciasnym kręgiem łun odcięte.

Zwyczajna nocnych przemarszów udręka, 
Do kresu siły ułanów i koni.
Biedny mój kasztan! Potyka się, stęka, 
Z głową zwieszoną ostatkiem sil goni.

Raz po raz gejzer wybuchu rozświeci 
Żołnierskie twarze, łysiny kasztanów.
Garstka została, zaledwie co trzeci
Jest jeszcze w siodle, z plutonu ułanów.

A tak niedawno — by wyrwać się z matni,
I szablą w oczy wrogowi zaświecić, 
Gnaliśmy razem w cwału zryw ostatni.
Któż wtedy myślał, że ktoś z konia zleci.

Droga powrotna, przez pobojowiska.
Ziemia skrwawiona, pociskami zryta.
W martwe przyjaciół oczy patrzysz z bliska,
Liczysz sterczące nad rżyskiem kopyta.

Wszystko przetrwałem. A co, koniu, z tobą? 
Co się z mym wiernym stało przyjacielem? 
Nie wiem. Świat okrył się dla mnie żałobą.
A rozstań było zbyt wiele, zbyt wiele!

Więc nie pamiętam, lecz pewnie z nawyku, 
Zluźniłem popręg, wyjąłem wędzidło.
...Siano ze stogu... i woda w cebrzyku...
Szorstka pieszczota... z boków starłem mydło.

Koniu mój koniu! To już chyba wszystko.
Rośliśmy z sobą lat parę tysięcy.
Dziś od rozłąki nic już nie uchroni. 
Szwadronów jazdy nie będzie już więcej.
Oddział STÓ-Ó-OJ! DO ZSIADANIA! Z KONI!
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Jerzy Pleśniarowicz

Ballada o ułanach

Przez polany — pola głów, łany. 
Ranek — źrebak jak radość rżał.
Na polanie obłoki łanie 
pył bułane rżenie słał.

Ołowiani, malowani ułani
Zanurzone znużenie w San.
Słońca kamień — pamięć — a na nim 
Górą, górą promienie lanc.

Cisza, studnia cembrowana chłodem, 
opłotkami zamknięty świat.
Jarzębiny urodę — w wodę.
Płatki woni dookoła chat.

Jeden — oczy (czy zerwać bławatki), 
a furkotem — proporce chmur
Drugi: żal nam... pożegnalna... matki... 
i armaty ech przepaścią z gór.

We krwi słońce pławiło się w Sanie: 
wieść... śmierć... jak ułani przez wieś. 
Malowani (konie wronę) ułani.
Gdzieś się tliła nieskończona pieśń...
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Juliusz Krzyżewski

Na kwaterze

Wiatr w gałęzie wplótł capstrzyku dźwięki. 
(Na jabłoniach księżyce dojrzałe.)
Gwiazdy same spadają do ręki 
przez szczelinę wyciętą w powale.

Koniom pachnie snu zielone siano.
(W oczach jeszcze daleki widnokrąg.)
Jutro w drogę pobiegną, tak samo 
wybijając stalowy rytm podków.

Dłonią ciężką znak krzyża na czole, 
o dziewczynie myśl jeszcze błękitna...
I tak razem nocują w stodole 
ludzie z końmi strudzeni po bitwie.

W niebo cali wrześniowe ujęci 
rękom odjąć myśleli błyskawic, 
lecz sen prędszy niż myśli przyleciał 
i posnęli z rękami na szablach.

Księżyc dzwoni na roncie w ostrogi, 
lecą w drzewach szumiące proporce, 
noc jak anioł dla swoich i wrogów 
sieje spokój gwiazdami na orkę.

Sen skrzydłami otula, przygniata, 
oddech dławi i serce uciska...
Już tabory odpływają z wiatrem 
pogaszone mijając ogniska.

A gdy błyśnie pobudka żałosna 
w oczach, które usnęły z gwiazdami, 
krąg czerwieńszy niż serce wyrośnie, 
świt się przedrze pomiędzy rzęsami.

Dłoń się cofnie zraniona do głębi 
niezgaszonym żarem rękojeści.
I nic więcej się w myślach nie zmieści:
— Siodłać konie!... — Podciągać popręgi!...
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Juliusz Krzyżewski

Szarża

Na przełaj przez pola, ścinając jak kosą 
kopytem podkutym traw pióra i rosę, 
w tumanie kurzawy, jak w burce rozwianej, 
szarżuje Pułk Piąty Zasławskich Ulanów. 
Proporce jak ptaki na grotach lanc niosą 
kropelki żywicą pachnące — łzy sosen, 
co gną się za pułkiem, sklepienie wiążące 
w kościelnych organów filary grające. 
Blask słońca na trąbce dał sygnał do szarży 
i zakwitł na piersiach podanych odważnie, 
i konie do boju zarżały wysoko, 
i obłok na niebie odetchnął głęboko, 
i przeszedł po kwiatach do ziemi przygiętych 
kłus kopyt ze stępa podkuty tętentem. 
I zaraz w galopie rozwinął się szwadron, 
i klęknął koń jeden trafiony w łeb zadrą 
lecz szwadron przeleciał po jeźdźcu, po koniu, 
jak fala uderzył w okopu brzeg stromy, 
a za nią, za falą już druga i trzecia 
czerwone, jak wstążka na czole u śmierci.
A w trawach na łące, gdzie przeszła już burza, 
obłoki zostały w niebieskich kałużach 
i w oczach otwartych, na które kaczeńce 
składają ust swoich woskowe pieczęcie.
A dalej, na śladach milknącej pogoni, 
zastygły na szablach krwi krople i dłonie, 
i myśli ostatniej brew zgięta w podkowę 
na czole pogodnym jak niebo wrześniowe. 
I oto już apel — trębacza modlitwa 
zawraca lot koni w szalonej gonitwie 
i zaraz pod lasem, przy drodze, wyrosną 
mogiłki piaszczyste błękitne od wrzosów...
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Juliusz Krzyżewski

W odwrocie

Ciągnęliśmy kluczem za nocą w pogoni: 
Mgły włosy wichrzyły grzyw karby u koni, 
spod kopyt pryskały gwiazd błyski zbłąkane, 
u pysków zwisało zmęczenie, jak siana 
pęk parny wyrwany w pochodzie ze stogu, 
a w księżyc, złocistą podkową na progu 
przybity przed nami u kresu wędrówki, 
szły mlecznych dróg pyły szeregiem jak mrówki.

(A jeden z nas nucił piosenkę wesołą, 
a drugi cień nocy nasunął na czoło, 
a jeden w łzy kropki kołysał sen słodki, 
a drugi w klaskanie zasłuchał się podków, 
a jeden powiedział, co drugi pomyślał, 
a żaden nie wiedział, jak droga jest bliska.)

Ciągnęliśmy kluczem za nocą w pogoni: 
Rzemienie skrzypiały, chrzęściła stal broni, 
gałęzie nam rosły skrzydłami u ramion, 
że każdy był w piórach przejrzysty jak anioł 
i tylko przeczuwał zmęczenie bezsenne, 
i czuł pod mgły falą dno drogi kamienne, 
gdy konie gubiły swych oczu odbicie 
wśród nocy zmąconej jak woda w korycie.

(A jeden wzrok trzymał w księżycu przed sobą, 
a drugi zakreślił ramieniem luk obok, 
a jeden w twarz zajrzał drugiemu i z bliska 
zobaczył, jak blizna łun krwawych się ślizga, 
a drugi na ustach krzyk pięści zgniótł siłą, 
a wszyscy krzyczeli, a słychać nie było.)
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Jerzy Harasymowicz
«

Stare pobojowisko

porzucone hełmy 
pióropusze rozrosły się 
nad polne grusze 
tęczowy las

skaczą po nim 
szkarłatne ptaszki
i wydają dźwięk 
podobny do uderzenia 
miecza o pancerz

zaś wieczorem
z pobojowiska 
poprzez obłoki i wiatraki 
zaczynają
płynąć konie

na śnieżnej fali
grzyw

konie z oczyma 
wypalonymi 
przez bitwy
głąb oczodołów 
jak róży wnętrze 
pełno w nich 
maleńkich 
niebieskich motylków

konie
lad zamek płyną 
gałęzi topól 
trzask

na blankach 
strażnicy krzykiem 
zawracają 
dzwonem
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Maria Konopnicka

A czegóż rżysz po rosie...
A czegóż rżysz po rosie, 
Koniku ty mój siwy?
Nie będę ja ci w jedwab 
Zaplatał długiej grzywy!

Hej, długiej grzywy!
Nie będę ja cię wodził 
Na uździe z karmazynu;
W parciankach będziesz chodził, 
U pługa, chłopski synu!

Hej, chłopski synu!
Nie będziesz ty się pysznił, 
Pod siodłem, pod czerwonem; 
Łeb jeno zwiesisz smutnie 
Nad czarnym tym wygonem...

Hej, nad wygonem!
Zębatą ciągnąc bronę, 
Spotniejesz białą rosą, 
Ani cię wiatry one 
W kraj świata nie poniosą...

Hej, nie poniosą!
Ani ja nie dam ciebie 
W złociste kuć podkowy, 
Cobyś tak stąpał z góry, 
Jakoby nasz karbowy...

Hej, jak karbowy!
Nie będą drobną sieczką 
Karmiły ciebie panny, 
Nie padniesz w krwawym polu, 
Świszczącą kulką ranny...

Hej, kulką ranny!
Na piasku, na ugorze, 
Gospodarz cię ostawi, 
A rosa oczy wyżre, 
A słońce kości strawi...

Hej, kości strawi!
Nie będą tobie grały 
Muzyki ni trębacze, 
Wiatr jeno cię pogrzebie, 
A deszczyk cię zapłacze...

Hej, deszcz zapłacze!
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Kazimierz Sterling

Ulicą ciągną tramwajowe konie...

Ulicą ciągną tramwajowe konie
Z zagasłym okiem, z zapadłymi boki, 
Z szczątkami włosia w grzywie i ogonie, 
Pod batem chwiejne stawiające kroki.

Przed nimi szyny biegną równomiernie, 
Trzymając smutne na twardym łańcuchu, 
Więc idą wolno pod batem i biernie — 
Nie siłą woli, lecz raczej odruchu.

I one może z wiatrem dawszy grzywę, 
Roiły niegdyś w zapomnieniu świętem 
Rwać jak huragan, wolną deptać niwę, 
Napełniać ziemię pędem i tętentem.

Dziś idą wolno pod batem i biernie, 
Nie siłą woli, lecz raczej odruchu.
Przed nimi szyny biegną równomiernie, 
Trzymając smutne na twardym łańcuchu...
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Leopold Staff

Koń

Z długą grzywą na oczach, człeka druh i sługa, 
Współpracownik wytrwały w rolniczym zasobie, 
W rozumie i rączości przodownik chudobie, 
Trudzi się u kierata, wozu, brony, pługa.

W sieczce smaku do trawy nabrawszy przy ¿lobie, 
Spasa zieloną łąkę, a gdy mży szaruga, 
Szuka brata i chwila przeminie tak długa, 
Że stać będą łby kładąc przyjaźnie po sobie.

Zresztą na wszystko wkoło jakby ślepy, głuchy, 
Z łbem opuszczonym może stać całe godziny, 
Ogonem swym cierpliwie odganiając muchy.

I dopiero przez chłopców swawolnych spłoszony, 
Rzuca się spętanymi przednich nóg pęciny, 
Jak gdyby naśladować chciał pobliskie wrony.
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Józef Andrzej Teslar

Koń

Jak dziś widzę tę łąkę w srebrze rannej rosy:
(— a dlaczego ja wciąż piwo wożę? —)

Słońce gnało źrebaki poprzez sianokosy...
(— a dlaczego ja wciąż piwo wożę? —)

Kiedyś piorun rozłupał czub dębu sędziwy...
(— a dlaczego ja wciąż piwo wożę? —)

Matka moja szczypała mnie miękko wzdłuż grzywy...
(— a dlaczego ja wciąż piwo wożę? —)
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Bolesław Leśmian

Koń

Koniu krzywy, koniu siwy,
Ozdobiony łachem grzywy, 

Kocham zawiew zmydlonych twym potem rzemieni 
I oddech, juchą parnej dymiący zieleni.

Łeb kościaty, ale krewki,
Z wargą miękką, jak pierś dziewki, 

Przewieś mi poprzez ramię w rzewną bezrobotę, 
Bym twarzą prężnej szyi wyczuwał ciągotę.

Koniu smutny aż do śmierci
Z białą pręgą lejc na szerci, 

Zaprzyjaźnij się ze mną, jak to czynisz z wołem, 
Wejdź do mojej chałupy, siądź razem za stołem.

Dam ci wody z mego dzbana,
Dam ci cukru, dam ci siana, 

Dam bryłę szczerej soli, gleń świeżego chleba 
I przez okno otwarte przychylę ci nieba.

Nie sęp oczu brwi sitowiem,
Powiem tobie, wszystko powiem! 

A gdy noc już nastanie, pozamykam dźwierze 
I wspólnie odmówimy wieczorne pacierze.
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Jan Śpiewak

Ujrzałem go na małej stacyjce.
Oskubany z sierści, wlókł się razem z tłumem. 
Odtąd spotykałem go, jak dreptał ulicami 
postukując czterema nogami naraz.
Widziałem go w środku przestrzennych placów, 
które stawały się bezużyteczne, 
zaprzeczające sobie, prawie śmieszne.
Czasem wyłaniał się z moich nie napisanych listów, 
szedł na ukos białych, schludnych arkuszy.
Uporczywie pojawiał się w moich snach, 
jego jednostajny krok płoszył wszystkie obrazy. 
Nigdy nie widziałem przy nim źdźbła trawy. 
Nigdy nie patrzał na mnie.
Raz jeden poczułem na sobie jego jeleni wzrok. 
Wtedy zacząłem biec przez dnie i noce. Dookoła. 
Uciekałem tchórzliwie, żeby mnie nie doścignął.
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Kazimierz Wierzyński

Końskie kolana

Na Górnośląskiej
Upad! koń na śliskim bruku, 
Wyskoczyłem bezmyślnie z dorożki,
Koń sunął się w dół na startych kolanach, 
Próbował wstać i upadał
Aż położył się na bok
I dyszał zdumiony.

Potem nastała epoka
Wyskakiwania z pędzących pociągów, 
Więc skakali po nocy
Łamali nogi i żebra,
Nie mogli powstać
By się ocalić.

Ćwierć wieku temu.
Wciąż bolą mnie tamte końskie kolana, 
Niewyrażone
Zwierzęce 
Proroctwo.
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Józef Malek

Szkapa

Wkręcona w uprząż 
poganiana pługiem 
krąży po orbicie zagonu 
goni spojrzeniem traktory 
zwiastuny wyzwolenia 
i śmierci 
wieczorem 
wsparta na filarach nóg 
liczy owies w obroku 
atomy trwania 
drobiny jutra.
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Franciszek Święcki

Mój przyjaciel koń

Koniu, mój przyjacielu,
Druhu nieoceniony,
Oto woła nas ziemia 
Pójdziemy na zagony.

Będziesz ciągnął po roli 
Pług i bronę zębatą 
Ty mi dasz swoją pracę, 
Ja ci owsa dam za to.

Choć ciężka i mozolna, 
Jednak to nasza praca 
I mila jest i wdzięczna 
Stokrotnie się opłaca.

Nie obawiaj się, koniu, 
Starczy nam jak co roku — 
Dla mnie chleba do syta 
A dla ciebie obroku.

Zawsze byliśmy razem
Czy w dobrej, czy w zlej doli, 
Pomagałeś mi w pracy 
Uciążliwej na roli.

Ciągnąłeś wóz ładowny,
Nosiłeś mnie na grzbiecie, 
Byłeś mi towarzyszem
W mych wędrówkach po świecie.

I zawsze, druhu, ze mną 
Dzieliłeś trudy znojne, 
A nawet ile razy 
Poniosłeś mnie na wojnę.

Nasza przyjaźń się ciągnie 
Z dawna, z dziada pradziada 
I szczere, przyjacielskie 
Współżycie nam się układa.

I piękne mamy tradycje, 
Wspólnym trudem i potem,
I krwią pieczętowane,
Chcę, abyś wiedział o tym.
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Jan Pocek

Mój koń przy orce

pług ciągnie lśniący mój koń bułany 
co krok rytmicznie łbem kiwa 
jakby rozmawiał ze skibami 
jakby im coś przytakiwał 
dopiero gdy złote południe nadchodzi 
rży głośno w błękit siny;
błogosław Boże 
trawy owsy i koniczyny
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Emil Biela

Konie

cierniowa korona chomąta 
zdusiła dawno koński galop 
krzyż dyszla i orczyka 
wyznacza codziennie 
nowe stacje końskiej Golgoty

bat przebija miłosiernie 
końskie boki
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Ernest Bryll

O mój koniku wrony, mój śnie, duszo biedna
Po nocy biegająca po piaskach i łąkach 
Żeby się znów nadyszeć, natupać, nabłąkać
Żeby za siebie całą jawę zegnać

O mój koniku wrony w pianie oszroniony
Dyszący coraz szybciej, coraz bliżej rana
Co się otwiera jak świetlista rana
Na miękkiej skórze nocy, na jej boku płonym

Jeszcze trochę galopem, rysią, potem kłusa 
Żarnowcem, pokrzewiną przez mostek dudniący
I wbiegniesz w huk, powrócisz, znowu będziesz musiał 
Wsadzić głowę w chomąto niby samochcący
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Tadeusz Nowak

Plączący, koń

Marianowi Grześczakowi

Koń się rozpłakał Był już wieczór 
Zboże za domem ułożone w stóg 
świeciło iskry z niego szły 
że z lekkim sercem ciężko było wejść 
pod wysuszony na upale dach

Koń się rozpłakał Kto to spostrzegł nie wiem 
Cała rodzina zerwała się z ganku 
wbiegła pod sad gdzie wsparty o płot 
płakał nasz koń

I całowano konia w nozdrza 
zaplatano mu w grzywę pawie pióra wstążki 
podtykano pod wargi owies koniczynę 
ktoś mu nawet grzechotkę przyniósł ale koń 
nie chciał się bawić łbem potrząsał płakał

Wtedy zaczęto śpiewać psalmy 
wojenne pieśni Próbowano 
podejść do konia w rogatywce 
w bydlęcej skórze Dżyngis-chana 
ale koń płakał stojąc po pęciny 
w zwierzęcych łzach
I płakał jeszcze kiedy wszyscy 
na rękach nieśli go śpiewali 
i jak chorego pierzynami 
opatulalali z wszystkich stron

Koń się rozpłakał Za nim stóg 
o sad się czochrał sypał owies 
zwierzęco rżał
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Krzysztof Kamil Baczyński

Dłoń

To wszystko trwa czy mija. Co zostanie 
gdy nieświadomi poczujemy dłoń 
wspartą o ramię nasze, o trumny i kochanie, 
a spod nas grzmotem zarży niewidzialny koń? 
I co? czy jak ułani na wojenkę zjaw, 
czy jak komety lądom w biegu świecić? 
czy w kawalkadach purpurowych traw 
stać się jak chmurom — dzieci?

O, nie znać koni ponad konie białe 
albo bułane, które ziemię niosą, 
niż się tak budzić w śnie — co niedojrzały, 
osiada krwią na ustach albo rosą 
na czole rytym stygmatami gwiazd, 
albo płomieniem zapomnianych nazw, 
które jak znaki groźne są nieznanym 
snu powstawaniem w śmierci zapomnianym.
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Leszek Rybicki

Czas już spełniony
Moim córkom Zosi i Teresce oddaję 

Więc coraz częściej od smutku uciekam, 
Gdzie oczy niosą przez czas już spełniony. 
Niczego nie chcę, już na nic nie czekam, 
Swobodny płynę w swych tęsknot rejony.

Na skraju czasu, świetlistym porankiem 
Usłyszę znowu kasztanki mej rżenie.
Już osiodłana, czeka mnie przed gankiem, 
Lekko uderza kopytem w kamienie.

Obraca oczu bursztynowe kule, 
Po skórze biegną podniecenia dreszcze:
Do gładkiej szyi swój policzek tulę 
I dłonią chrapy aksamitne pieszczę.

Koń wielkopolski. — Po cóż rodowody 
Na wysuszonym czytać pergaminie, 
Kiedy z postawy, chodów i urody 
Poznasz, że dobra krew w niej dawno płynie.

Pierś tęga, kłęby mocne i wysokie; 
Na smukłej szyi głowa patrzy w górę, 
Uszy malutkie, lok grzywy nad okiem, 
Żył arabeska przegląda przez skórę.

Noga w pończosze, wysmukła i sucha, 
Włos krótki, lśniący, ogon zamaszysty;
Koń mocny, duży, ale lekki w ruchach, 
Jakby stworzony dla kawalerzysty.

Miał antenatów w każdym jazdy znaku, 
Wśród zagończyków i w hufach pancernych. 
W każdej potrzebie na wojennym szlaku 
Byliśmy razem, towarzyszu wierny.

Ruszaj! Przez bramkę i nadrzecznym smugiem, 
We wczesnym słońcu, w młodą wiosny zieleń. 
SZEROKIM STĘPEM! Wodze luźne, długiej 
Ruszamy szlakiem naszych dawnych wcieleń.
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Mieczysław Jastrun

Chłopcy

Pod obłokami szliśmy między płoty
Malw, słoneczników, wsi. A potem krok mały 
Pod jabłoniami, co w sadzie bielały 
Wapnem — i ciężkie były od pozłoty.
Żuraw tłukł wiadrem o koryto schnące,
Z bocianich strażnic letni zmierzch się zrywał. 
I konie, konie, wielkie konie rżące,
O ciemnych kłębach i falistych grzywach!...

I tak nas chłopców, parobcy wsadzali 
Na grzbiety końskie (czółna kołysanie!)
Tak oddawali nas gwałtownej dali
Na błękit nieba i wiatru świstanie.

I koń prawdziwy, żywy koń bułany 
Grzał ciepłą sierścią i owiewał grzywą.
I była niska niebieskość i ściany 
Płowego owsa i dzwoniące żniwo...

Rzecz każda była kresem i początkiem... 
Czy jeszcze widzisz? W kopicach zatknięte 
Pod pokosami, bieląc śniegiem łąki,
Stoją pod zmierzch obłoki wypoczęte.
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Jerzy Żuławski

Moi synkowie
(fragment)

A ty, maleńki, słuchaj o koniku:
On tam już rośnie gdzieś pewno dla ciebie 
ze złotą grzywą, złotymi podkowy, 
jak mleko biały, słońca koń bojowy, 
o którym ojciec twój przez życie marzył...

Może go znajdziesz.
A kiedy znajdziesz, siądź nań bez obawy 
i spytaj wichru, kędy dla cię droga, 
i gwiazd się spytaj, błyszczących na niebie, 
kędy jest droga, synku mój, dla ciebie!
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Jarosław Iwaszkiewcz

Pławienie koni 2

Gdy przyjdzie lato 
zrzucę ubranie 
będę zupełnie nagi 
siądę na konia 
i wjadę w wodę

koń mnie poniesie 
na głębię
i gdzie nie sięgnie 
popłynie

znowu czuć będę 
jego muskuły
i słyszeć będę 
prychanie

znowu na brzegu
Józio i Janek 
brzęczeć łańcuchem 
nie przestaną

i wołać dosyć 
potopisz konie
i cieniem łąki 
pomkniemy 
nadzy 
mokrzy 
mocni

pachnący sianem
i wodą źródeł 
jak wtedy
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Ryszard Liskowacki

Na pięknym koniu

Na pięknym koniu do was się zbliżę 
przez chmury i przez dno ziemi 
i zaśpiewamy nad moim krzyżem 
i wypijemy —

I rdzę zetrzemy z malutkich sumień 
aby błyszczały jak mosiądz 
konia potrafię ale sumienia nie umiem 
dosiąść —

Przygalopuję światło otworzę 
nad słowem które umarło 
a ty mnie ściskasz mój panieboże 
za gardło —

A ty mi konia za uzdę targasz 
a ja go w brzuch ostrogami
i pędzę do was i wiatr na wargach
i zaśpiewamy —
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Łucja Danielewska

Do Czarnego Rycerza

Uwierzyć 
że u wodopoju 
ciągle gotowy do drogi 
twój koń

że nigdy 
nie strąciłam go 
z twoich życzeń baszty

że starczy pogładzić 
miękkie chrapy siwka 
by spełnił się sen
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Witold Zechenter

Jazda

Wieźcie mnie
złote konie!
Mocno trzymam obłoki uzd 
wiatr słoneczny pali mnie w dłonie 
gwiezdny pył sięga ust

Szkło powietrza się rozpryska 
pod kopytami ginie ziemia.
Coraz szybciej —
aż ujrzę z bliska
że
nic już nie ma
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Tadeusz Kubiak

Ty, stary koniu

I cóż z tego, koniu, że w nozdrza 
wciągasz powiew szerokiego powietrza. 
Nie dla ciebie już wielkie gonitwy. 
Śmierć szybsza.
Zwinniejsza.

Cóż z tego, koniu, że jeszcze 
poderwiesz cztery nogi do biegu?
Do celu, do mety zwycięskiej
— za daleko.

Odstawcie wierzchowca do stajni. 
Niech o nim zapomni dżokej.
Już lepiej zdychać — niż przegrać. 
Wiem o tym!
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Ernest Bryll

Hippika

...Sformują nas, ugniotą uklepią jak zechcą 
dosiądą jeśli trzeba, ostrogą polechcą 
i zrozumiemy raptem, że to, co osobne 
staje się tak zgarnięte, tak sobie podobne 
jak końskie kłęby w skoku — nim zmiękczone potem 
opłyną w posłuszeństwo...

Stąd trzeba nam w szyjach 
pędzić nową swobodę, aż u podniebienia 
zrozumiemy celowość siodła, co wybija 
pianę na krągłym grzbiecie.

Zechcemy zmęczenia 
ćwiczenia tyle — by z pierwszego skoku 
zgarniać przeszkodę. — I rozkoszy w boku 
czekania złego — zanim poprzez skórę 
ostroga imię swoje objawi pazurem...
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Tadeusz Różewicz

Końbysięuśmiał

Torturowanie rzeczy 
nie ma przyszłości 
Katowanie maszyn do szycia 
traktorów pralek telewizorów

w dzieciństwie
widziałem bitego konia 
który płakał

poeci którzy przyjdą 
po moim najdłuższym 
i szczęśliwym życiu
— skarcony przez Optymistę 
wystrzegam się w wierszach 
trywialnego 
słowa śmierć —

a więc poeci którzy 
przyjdą 
nie zobaczą 
zdziczałego furmana 
który katuje konia

choć mogą zostać 
zaskoczeni 
widokiem kierowcy 
który bije i kopie samochód 
w maskę

obraz ten będzie jednak 
pozbawiony sensu oraz 
wartości humanistycznych
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