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.
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wigilia
kolędo czaru esz a łowisz ak niewód¹
a rośniesz edlicznyś żywiczny bór
tak raǳiśmy cackom i świeczkom i drzewu
co z gęstwin przybyło w zieleni piór
lula że Jezuniu lula że lula
a ty go Matuniu w płaczu utula
królowie i święci w kamiennych portalach
czuwa ą noc każe natężyć słuch
muzyką sypnęło z wysoka i z dala
zachrzęścił ak perły pierwszy ruch
lula że Jezuniu
wiǳiadło śnieżycy wyszyǳa to świszcze
dłoń trędowatą raniące o głóg
wiesz w łunie wigilii śpiewa ą chórmistrze
krzewino zaiste zroǳił się bóg
lula że Jezuniu lula że lula
ty nigdy nie bęǳiesz choǳił o kulach

Obrzędy, Religia

ach ślepi ach głodni nakryci gazetą
po bramach śpią luǳie centurie chór
im sianem sta enki est asfalt i beton
z ciał można ułożyć piękny wzór
lula że człowieku lula że lula
ulubione pieścidełko samotności

Bezdomność, Bieda, Sen

¹niewód — roǳa sieci rybackie . [przypis redakcy ny]

Bóg, Naroǳiny, Chrystus,
Kondyc a luǳka,
Samotność

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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wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
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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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