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STANISŁAW KORAB BRZOZOWSKI

Kwiaty
Kwiaty grzechu, zepsucia, o kwiaty pokuszeń
Wabiące zmysły mo e czarem i urokiem

Kwiaty, Przemiana,
Modlitwa, Natura, Grzech,
WierzeniaNieznanych, ta emniczych rozkoszy i wzruszeń…

— Pokąd¹ na was cielesnym spoglądałem okiem —

ǲiś wiem uż, że esteście na kształt trybularzy²,
Z których płynie ku niebu wciąż ofiara woni;
ǲiś wiem uż, że w odblaskach waszych barw się żarzy
Modlitwa uroczysta pól, lasów i błoni,

Kwiaty święte, anielskie, kwiaty modlitewne!
— Odtąd nigdy nie będą zrywać was me ręce —

Sielanka, Matka Boska

Z kielichów swych tęczowych ślĳcie wonie zwiewne
Królowe ziół i kwiatów, przeczyste Panience.

¹Pokąd (daw.) — dopóki. [przypis edytorski]
²trybularz — kaǳielnica; metalowe naczynie z przykrywką, w którym zna du ą się rozżarzone węgle z ka-

ǳidłem o mocnym zapachu, służące do okaǳania wiernych podczas rytuałów religĳnych. [przypis edytorski]
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