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Teofila Chmielecka (1590-1650) – Wilczyca kresowa

1. W młodości

Zwyczajną panną nigdy nie byłam,
nie dla mnie nostalgie, błyszczące ciuszki.
Waleczne serce w mej piersi odkryłam,
aż śmieszą mnie dawne, kobiece wydmuszki

Choć na rękę mi nie był stary fason wychowania,
pochodzenie i bieda, a przecież posag wnieść się powinno.
Przez wspólny cel, wspólne ambicje, wartości, umiłowania
za mąż... nie wyszłam – za mąż wyjechałam konno!

2. W małżeństwie

Widząc jak mój mąż gospodarczo niezdolny,
jak służba, zwierzęta i pola podupadły bez nadzoru.
Posiadłość naszą więc wsparłam handlem skromnym,
na swoje zmartwienie ja wzięłam prowadzenie dworu.

Żyliśmy w zgodzie, pełni szacunku wzajemnego,
a, że prócz ślubu przyjaźń nas łączyła
szybko się stałam doradcą męża mego,
nawet z rusznicą i z szablą ziem broniłam.

Poczęłam też rozwijać tereny otrzymane,
ośrodki, osady za zasługi, bibliotekę otworzyłam,
nie straszne mi były szarugi, błota, zamęt,
w patrolach, zasadzkach i bitwach po żołniersku walczyłam.

3. W codzienności 

Wielu ludzi zatrudniłam,
wszystkich wrogów wyśledziłam.
Nim wybrali się w zatargi,
już krążyły na mnie skargi.

Często grałam dyplomacją,
nigdy się nie poddawałam 
i walczyłam z wielką gracją,
choć malutkie dzieci miałam.

Mąż mój przez całe ćwierć wieku
raz okazał się nie dość cwany.
Zabrałam go z pola bitwy, w pośpiechu,
od śmierci wyrwałam, opatrzyłam rany.

Wielu ludzi zatrudniłam,
wszystkich wrogów wyśledziłam.
Nim wybrali się w zatargi,
już krążyły na mnie skargi.



4. W żałobie

Mój pułkownik, mój przyjaciel ukochany,
co z niewoli oswobodził setki ludzi;
nie przez walkę – przez chorobę mi zabrany.
Strachu w wojskach wrogich nigdy już nie wzbudzi.

Wsławił się swym bohaterstwem
sprawiedliwą ręką, męstwem
złego słowa nikt nie powie
niewolnicy i posłowie

Umarł biedny w mych ramionach
w pełni blasku i w honorach 
ledwie wojewodą go uznano
w pieśniach, w hołdzie już śpiewano!

„Cny Chmielecki, mężu sławny,
Jakiego czas nie miał dawny, 
Niejeden wiek ni dwa minie, 
A twa sława nie zaginie.”

5. W opałach

Tuż po nagłej męża mego śmierci
nazbyt chciwe, podłe me sąsiedztwo
Szydzi ze mnie, drwi i chce mnie skarcić
nie pomoże sprawie żadne śledztwo

Brak posagu rzuca w oczy
wdzięczny nie jest ani jeden
taki szlachcic jest uroczy
że stoczyłam bitew siedem!

Żaden nie da wiary pismom
nie uznaje też awansów
tylko żółcią zlany skisłą
bronią wzięty do dystansu.

To przeklęte, podłe psisko
co spogląda zza fajansów
To uparte jest diablisko,
Nie chce uznać konsonansu!

Na to jeszcze syn mi pierwszy umarł!
nazbyt mało zmartwień dotąd miałam?
Z wszystkich wpływów los mnie w końcu odarł
zacząć znów od zera więc musiałam…

Żaden nigdy się nie przyzna
że kobieta rządzić może,
twarz jej zdobi z walki blizna
najważniejsza jest we dworze



Dama dźwiga herbu brzemię
nikt jej nigdy nie pokonał
Dama dzierży miecz i rzemień
zbrojne serce, duch, ramiona!

Tuż po nagłej męża mego śmierci
nazbyt chciwe, podłe me sąsiedztwo
że nic nie mam śmie bezkarnie twierdzić
Praw pozbawia własne województwo!

6. W konwenansach

W sukniach też się czułam doskonale
miła to odmiana – dworskie bale
tam umiałam: wyrafinowanym krokiem
swą skromnością i urokiem
onieśmielić zgromadzenie całe
pozostawić oniemiałe!

Czasem traktowałam towarzystwo nieco z góry 
moja błyskotliwość, piękne, spostrzegawcze lica
i największa w tych stronach znajomość literatury,
mogła zawstydzić każdego dumnego pana, szlachcica

W sukniach też się niosłam elegancko
miła to odmiana – od broni
czuć się wytwornie i szarmancko
trzymać całe towarzystwo w pięknej dłoni
zdobnej rękawiczką
o przyjemnej woni

7. W nadziei

W nadziei na powrót szczęścia
na powrót tych dobrych czasów
by nie stracić nic z obejścia
i nie wzbudzać znów hałasów
by przywrócić swą pozycję
i ziem mych kondycję

poczyniłam wielkie plany
mnie i syna dotyczące
z szczegółach porządek obmyślany
nadzieję w mym sercu budzący

W nadziei na powrót szczęścia
na powrót tych dobrych czasów
wyszłam za mąż po raz drugi 
choć to tylko jest formalność
jestem wdzięczna tej przysługi
odzyskałam gospodarność

poczyniłam pewne kroki
jak tu syna wnet ożenić



że marny rozpustnik
przyszłość chciałam mu zapewnić
więc księdza spłaciłam
uroczystość wyprawiłam

wszelkie sprawy były tajne
i na przekór teścia mego
choć różne zbyt skrajnie
smaki dobra rodzinnego
dwa rody złączyłam
bo na wnuki wciąż liczyłam

8. W nicości

wszystko przepadło cała fortuna
ostało się rumowisko
zatonął blask jak trójząb Neptuna
wygasło rodu ognisko

tyle przeszkód pokonanych
tyle starań i wyrzeczeń
tylko pamięć w księgach dawnych
daje marną garść doniesień

syn mój drugi wkrótce – także umarł
potomka po sobie nie zostawił
los ze mnie zadrwił, z nadziei odarł
mrok moje serce okrutny zdławił

nikt nie powinien doświadczyć takich rzeczy
nawet czas takich ran nie uleczy
byłam zgubiona, jak mgła, jak szadź pobladłam
już nie walczyłam, uległam, przepadłam

los ze mnie zadrwił, z nadziei odarł
mrok moje serce okrutny zdławił

czy ja sama, czy to wszyscy wokół zawiedli?
A, bodaj ich psi zjedli, bodaj ich psi zjedli….














































































































