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JÓZEF CZECHOWICZ
  

wigilia
kolędo czaru esz a łowisz ak niewód¹
a rośniesz edlicznyś żywiczny bór

Obrzędy, Religia

tak raǳiśmy cackom i świeczkom i drzewu
co z gęstwin przybyło w zieleni piór
lula że Jezuniu lula że lula
a ty go Matuniu w płaczu utula
królowie i święci w kamiennych portalach
czuwa ą noc każe natężyć słuch
muzyką sypnęło z wysoka i z dala
zachrzęścił ak perły pierwszy ruch
lula że Jezuniu
wiǳiadło śnieżycy wyszyǳa to świszcze
dłoń trędowatą raniące o głóg
wiesz w łunie wigilii śpiewa ą chórmistrze
krzewino zaiste zroǳił się bóg Bóg, Naroǳiny, Chrystus,

Kondyc a luǳka,
Samotność

lula że Jezuniu lula że lula
ty nigdy nie bęǳiesz choǳił o kulach

ach ślepi ach głodni nakryci gazetą
po bramach śpią luǳie centurie chór

Bezdomność, Bieda, Sen

im sianem sta enki est asfalt i beton
z ciał można ułożyć piękny wzór
lula że człowieku lula że lula
ulubione pieścidełko samotności

¹niewód — roǳa sieci rybackie . [przypis redakcy ny]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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