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STANISŁAW KORAB BRZOZOWSKI

Anioł Pański
Łka ą przeciągle ǳwony nieszporne,
Prosząc o ciszę dla zmarłych ǳielnic;
W mo e samotni, akby z kaǳielnic,
Snu ą się z wolna mroki wieczorne.

Prosząc o ciszę dla zmarłych ǳielnic,
ǲiwna tęsknota łka w moim łonie;
W mo e samotni, akby z kaǳielnic,
Mdle ących kwiatów snu ą się wonie.

ǲiwna tęsknota łka w moim łonie;
Słyszę pożegnań żałobne psalmy,

Melancholia, Pogrzeb,
Żałoba, Modlitwa

Mdle ących kwiatów snu ą się wonie:
Na trumnie więdną święcone palmy.

Słyszę pożegnań żałobne psalmy,
Oczy przysłania opona mglista,
Na trumnie więdną święcone palmy:
«Niech światłość świeci Je wiekuista».

Oczy przysłania opona mglista;
Kolana same gną się pokorne —
«Niech światłość świeci Je wiekuista» —
Łka ą przeciągle ǳwony nieszporne.
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