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JÓZEF CZECHOWICZ
   

zdrada
ǳiewanno¹
grzmiały bryły chmur

Wierzenia, Bogini, Ślub,
Zdrada

ǳiewo o²
szmery drzew się stro ą
ǳiewico
błysnęło złote lico sponad gór
on żonę po ął

w półkolu półksiężycu mulistym śniada
wstęgami ciężkim dymem iǳie smuga światła

Światło, Księżyc

od sadu w noc gorącą dyszącego ak stado
los się gmatwa

Los, Drzewo

a tymczasem woda się czesała
wartkim szumem u wodopo u

ŚwiatłoWoda

w siedmiu lustrach odbĳał się pałac
i słowa
on żonę po ął

wonią próchna ten dom się oǳiewa
modlitwami szemrzący w kątach Modlitwa
wśród okrzyków do ǳiewic ǳiewann Los
los się zaplątał

¹ǲiewanna (mit. słow.) — bogini łowów, zwierzyny i lasów. Zdaniem Długosza odpowiednik Diany.
W Polsce do XV w. topiona ako kukła ze słomy wraz z Marzanną w  nieǳielę Wielkiego Postu. [przypis
redakcy ny]

²ǳiewoja (staropol.) — piękna panna. [przypis redakcy ny]
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