


 

 

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.
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W trzejkrólowy wieczór
Ślepa matka kąǳiel przęǳie,
Kąǳiel przęǳie, nici mota…
— «Wy rzy , wy rzy , synku miły,
Przede progi, przede wrota.

Wy rzy , synku, na wschód słońca,
Czy nie świeci gwiazda owa,
Szczeromodra owa gwiazda,
Betle emska, Trze królowa».

— «A akże ą poznam, matko,
Pośród innych gwiazd tysiąca,
Co się palą nocką asną,
Na wschód chaty, na wschód słońca»?

— «Poznasz ci ą, synku miły,
Poznasz ci ą zaraz po tem,
Że nad chatą, gǳie syn wdowi,
Na rzęsistszem sypie złotem.

«Poznasz ci ą po asności
Nad gwiazdami, nad wszystkiemi,
Że tam świeci na ogniście ,
Gǳie na czarnie est na ziemi.

Poznasz ci ą, że się pali
Nad polami, akby żywa,
ǲiw do człeka nie przemówi,
Taka w sobie żałośliwa!

Czekam a e roczek cały,
Boć ci uż dochoǳą lata,
Żebyś pierwszy ą obaczył,
Kiedy wze ǳie na kra świata.

Bo ta gwiazda est pomocna,
Na wszelakie dobre doli…
Żeby mi cię nie pognali
Od te chaty, od te roli.

Żeby mi cię nie pognali
Na dalekie, krwawe drogi…
Wy rzy , wy rzy , synku miły,
Przede wrota, przede progi!
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Na góreczkę wyleć pędem,
Gǳie ta wierzba, ta pochyła,
A prościutko patrza w niebo,
Żeby mi cię obświeciła»…
…………………………‥

«Widać, widać, matuleńko!
Na wschód chaty, na wschód słońca
Stoi wielka asność boża,
Stoi gwiazda gore ąca.

Jako smolna głownia arzy,
Ogniem wĳe, niby żmĳą,
Aż patrzący włosy wsta ą,
Aż psy wszystkie we wsi wy ą.

Okrutna się od nie miotła
Nad chałupą naszą wali…
Jużci musi betle emska,
Kiedy się tak tęgo pali!

Wyleciałem na góreczkę,
Gǳie ta wierzba, ta pochyła,
I prościuśko w nią patrzyłem,
Żeby mnie wam obświeciła!»

— «Nieszczęśliważ dola mo a!
Nieszczęśliwa mo a głowa!
O , wy rzała na cię gwiazda,
Ale nie ta, Trze królowa!

O , wy rzała na cię gwiazda,
Co w dalekie pęǳi kra e,
Co chleb we łzach żywym macza,
A grób cuǳy kościom da e…

O , wy rzała na cię gwiazda,
Co ma oczy urokliwe,
O , walą się od nie chaty,
O , walą się płoty krzywe.

O , płyną ci od nie zdro e,
Krwią serdeczną za tułaczem,
O , zawoǳą pod nią pola,
Wielkim ękiem, ciężkim płaczem

O , truchle e od nie serce,
O , więdnie e młoda głowa…
Obświeciła mi cię gwiazda,
Ale nie ta Trze królowa!
…………………………

Zagasł ogień na kominie,
Stoi w oknie miotła złota,
Ślepa matka głową trzęsie,
Ani przęǳie, ani mota…
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