Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JÓZEF CZECHOWICZ
   

zdrada
ǳiewanno¹
grzmiały bryły chmur
ǳiewo o²
szmery drzew się stro ą
ǳiewico
błysnęło złote lico sponad gór
on żonę po ął

Wierzenia, Bogini, Ślub,
Zdrada

w półkolu półksiężycu mulistym śniada
wstęgami ciężkim dymem iǳie smuga światła
od sadu w noc gorącą dyszącego ak stado
los się gmatwa

Światło, Księżyc

a tymczasem woda się czesała
wartkim szumem u wodopo u
w siedmiu lustrach odbĳał się pałac
i słowa
on żonę po ął

Światło
Woda

wonią próchna ten dom się oǳiewa
modlitwami szemrzący w kątach
wśród okrzyków do ǳiewic ǳiewann
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]

Los, Drzewo

Modlitwa
Los

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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