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Colas Breugnon¹
Wypęǳili z ra u aniołowie
Luǳi, ptaki i strwożone ²sarny,
Zamiast ambroz i słodkie i złote
Krowie mleko nam dali i chleb czarny.

Ra

Myślał Bóg, że łamiąc chleba ćwiercie
W gniewie okrutnym załamiemy ręce,
A oto nam się chleb wydał słodszym od ambroz i³
I wznieśliśmy ręce w poǳięce.

Bóg, Chleb

Oto, krowy na łąkach zielonych
Ciepłem mlekiem trysnęły w ǳbany
I w obłokach ǳbanów glinianych
Zobaczyliśmy ra nam zabrany.

Natura, Ra

Naszych pieśni abłonie srebrzyste
Przesłoniły Twó ma estat asny,
Zakazany owoc zrywamy
I ǳielimy go wspólnie z niewiastą.
Przepłynęła nam przez serca radość
Musu ącą ak strumień nowiną —
Dałeś Panie kielich goryczy,
Myśmy gorycz zmienili na wino.

Radość, Przemiana

Łuki świątyń, ak brwi Twe gniewne
Zacisnęły nad nami niebiosa,
O, Panie, rozchyl zasłony niebieskie,
Ukaż asną twarz Dionizosa⁴!

Bóg

¹Colas Breugnon — postać ﬁkcy na, tytułowy bohater powieści ancuskiego noblisty Romaina Rollanda.
[przypis edytorski]
²s r o one — przestraszone. [przypis edytorski]
³a ro a — mit. gr. pokarm bogów, zapewnia ący im nieśmiertelność oraz wieczną młodość i piękność.
[przypis edytorski]
⁴ on os — mit. gr. bóg ekstazy religĳne , sił witalnych natury, wina. Związany z życiem pozagrobowym. Przedstawiany zazwycza ako do rzały, brodaty mężczyzna, albo młoǳieniec o długich włosach. [przypis
edytorski]
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