


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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JÓZEF CZECHOWICZ
  

sen sielski
od powały nocy co zwisa
przez szum askrów i bylic

Deszcz

byłby bulgot deszczu ak zmora parskał
lecz znane są słowa zaklęć siarka
zwełnienie grzyw kobylich

choǳiła Maria Panna mięǳy gwiazdami
chłoǳiła Maria Panna dusz cierpiących upalenie
a a w gromie sto ę północy się bo ę
po co wam przebywać ze śpiącymi i ze snami
nie meczcie oduńcie dokąd chcecie
kruki wilcy niedźwieǳiowie elenie
amen

o ciemności tak czysta teraz
błysnął nad gankiem twó srebrny grzebień
ta cicha mowa w rowie
to lepiech¹
ogłasza wodną spowiedź
gwiazdy mary ne palcami przeciera

a nam ak mówić gdy za szybą sad
i dale ule grzędy kopru marchwi

oczyść nas ktokolwiek esteś wszęǳie
oduńcie od nas ǳieła luǳkie i zwierzęce
po to klęczymy leżąc na słomie ak martwi
od niezliczonych lat

¹lepiech (bot.) — tatarak zwycza ny. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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