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HENRYK ZBIERZCHOWSKI


Noc świętojańska
Iǳie Sobotównej.

Niech wszystko bęǳie ciche i bezgłośne,
Jak leśnych ezior zaklęta ba eczność,
Niech wszystko bęǳie asne, ak łzy rośne,
Kiedy w nich miesiąc rozkocha się srebrny,
Niech wszystko bęǳie nieznane, ak wieczność,
Święte, ak duszy akiś wzlot podniebny,
Niech wszystko bęǳie ciche i bezgłośne!

Zaczną się noce ciche, święto ańskie,
Kiedy się księżyc na liściach rozświetli —
Z karczmy, gǳie gody lud obchoǳi pańskie,
Leci głos asny skrzypiec i basetli,
Potrząsa w droǳe falę żyta ciemną
I echem wpada w boru toń ta emną.

Co to? zkąd dźwięk ten, co skonał tak z cicha?
Czy śpiąca ziemia przez sen tak oddycha,
Czy noc tak cudnie przemówiła gwiezdna,
Że akiś urok w e głębiach się ziści?
Kwiaty otwarły niespoko ne oczy,
A blask miesięczny przedarłszy gąszcz liści,
Zapalił nagle leśne uroczysko,
Wywroty pienne i ezioro bez dna,
Gǳie wieczna ciemność po falach się toczy.

Patrz! w ǳiuple brzozy, coś ak oczy błyska,
Patrz! pa ęczyny świecą ak obrączki,
A pień spróchniały, ak leśny kaganiec,
Błędne ogniki wzięły się za rączki
I w mrokach ǳiwny rozpoczęły taniec.
A na mchach leśnych cudownie się złoci
Zaklęty czarem, złoty kwiat paproci…

O pani mo a asna! o królewno!
Uko ę ciebie mo ą zwrotką śpiewną,
Życie ci czarem ba ecznym rozzłocę,
W te asne, złote, święto ańskie noce!
W ciszy uroczysk, w łzach miesięcznych, lśniących,
Wśród drzew srebrzystych — tęczowych pa ęczyn,
Wśród błędnych ogni i ech kona ących
Prześnimy chwile cudowne zaręczyn…
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