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JÓZEF CZECHOWICZ
  

ze wsi
tych kĳanek¹ tych praczek u potoczka
ku awiak² ku awiaczek
siwe oczko śpĳ
bura burza od boru
i ak bór dudni piorun
rzucili na wodę złocisty kĳ

pogryzł deszcz widnokręgi niedobry pies
w glinie zburzył krople rude
mokra wieś wieczna wieś
takie dno zielonego świata

znad wisien³ czeresien⁴ zmyło błękit
śpĳ ǳiecko niezabudek⁵
no śpĳ

w okno patrzysz a pocóż
to znasz
niepogoda na uwrociu⁶ opłakała trawkę

mam a za obrazem gra ący kĳ
mam a ligawkę⁷

ku awiak ku awiaczek

w muzyce śpĳ

¹kĳanka — drewniana łopatka służąca dawnie na wsi do prania bielizny. [przypis edytorski]
²kujawiak — polski taniec ludowy, popularny w XIX wieku, także muzyka do tego tańca. [przypis edytorski]
³wisien (poet.) — wiśni. [przypis edytorski]
⁴czeresien (poet.) — czereśni. [przypis edytorski]
⁵niezabudka (gw.) — niezapomina ka. [przypis edytorski]
⁶uwroć — roślina z roǳiny gruboszowatych. [przypis edytorski]
⁷ligawka — ludowy instrument dęty, wykonany z wydrążonego pnia. [przypis edytorski]
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