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ALOYSIUS BERTRAND

Paźǳiernik
 .  
(A. de Lamartine¹)
Powrócili mali Sabaudczycy² i uż głos ich dopytu e się o dźwięczne echo ulic pobliskich; ak askółki przylatu ą śladami wiosny, oni wyprzeǳa ą zimę.
Paźǳiernik, goniec zimy, puka do drzwi naszych domostw. Deszczyk raz po raz tryska ący zalewa przyćmione szyby i podmuch martwymi liśćmi klonu zasiewa do azd osamotniony.
Oto nadchoǳą dłużące się czuwania wśród krewniaków, tak urocze, kiedy wszystko
poza oknem est ośnieżone, wszystko gołoleǳią i mglistym tumanem, i gdy hiacynty
pachną na kominku w ciepławym powietrzu bawialni.
Oto zbliża się św. Marcin³ i ego łuczywa, Boże Naroǳenie i ego świece, Nowy Rok
wraz ze swymi zabawkami, Trze Królowie i ich migdałki, karnawał i ego błazeńskie berło.
Wielkanoc nareszcie, Wielkanoc o chórach utrznianych i radosnych, Wielkanoc, od
które ǳiewczęta w darze odbiera ą hostię i czerwono malowane pisanki!
Wtedy odrobina popiołu zetrze ze skroni naszych znuǳenie sześciu miesięcy zimowych i mali Sabaudczycy wołaniem z wysokości wzgórza pozdrowią o czystą wiosczynę.

¹Alphonse de Lamartine (–) — . poeta i polityk. [przypis edytorski]
²mali Sabaudczycy — w kulturze . często po awia się motyw małych Sabaudczyków, pochoǳących z górzyste Sabaudii sezonowych robotników (zwłaszcza kominiarczyków), wędrownych handlarzy czy muzyków.
Często były to ǳieci. Sabaudia — kraina historyczna we . Alpach, granicząca ze Szwa carią i Włochami.
[przypis edytorski]
³św. Marcin — święto obchoǳone  listopada. [przypis edytorski]
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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
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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