


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ALOYSIUS BERTRAND

Paźǳiernik
 .  

(A. de Lamartine¹)

Powrócili mali Sabaudczycy² i uż głos ich dopytu e się o dźwięczne echo ulic pobli- Jesień
skich; ak askółki przylatu ą śladami wiosny, oni wyprzeǳa ą zimę.

Paźǳiernik, goniec zimy, puka do drzwi naszych domostw. Deszczyk raz po raz try- Zima
ska ący zalewa przyćmione szyby i podmuch martwymi liśćmi klonu zasiewa do azd osa-
motniony.

Oto nadchoǳą dłużące się czuwania wśród krewniaków, tak urocze, kiedy wszystko Obycza e
poza oknem est ośnieżone, wszystko gołoleǳią i mglistym tumanem, i gdy hiacynty
pachną na kominku w ciepławym powietrzu bawialni.

Oto zbliża się św. Marcin³ i ego łuczywa, Boże Naroǳenie i ego świece, Nowy Rok Przemĳanie, Czas
wraz ze swymi zabawkami, Trze Królowie i ich migdałki, karnawał i ego błazeńskie berło.

Wielkanoc nareszcie, Wielkanoc o chórach utrznianych i radosnych, Wielkanoc, od Wiosna
które ǳiewczęta w darze odbiera ą hostię i czerwono malowane pisanki!

Wtedy odrobina popiołu zetrze ze skroni naszych znuǳenie sześciu miesięcy zimo-
wych i mali Sabaudczycy wołaniem z wysokości wzgórza pozdrowią o czystą wiosczynę.

¹Alphonse de Lamartine (–) — . poeta i polityk. [przypis edytorski]
²mali Sabaudczycy — w kulturze . często po awia się motyw małych Sabaudczyków, pochoǳących z gó-

rzyste Sabaudii sezonowych robotników (zwłaszcza kominiarczyków), wędrownych handlarzy czy muzyków.
Często były to ǳieci. Sabaudia — kraina historyczna we . Alpach, granicząca ze Szwa carią i Włochami.
[przypis edytorski]

³św. Marcin — święto obchoǳone  listopada. [przypis edytorski]
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