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Pobudka wiosny
Czy tak cisza w uchu ǳwoni?
Czy gǳieś pęǳi tabun koni,
Z uroszonych łąk?
He , wszakci to nasz ma owy
Bębenista z nad dąbrowy,
Wszak to huczy bąk!
Huczy, leci, eży wąsa,
Łbem w bermycy hardo trząsa,
Z drogi, z drogi mu!
W bęben wali, w bęben bĳe;
— «He , kto słyszy, he , kto ży e,
Wstawa co masz tchu!»
Zbro a na nim szmelcowana,
Żółte buty po kolana,
U ostrogi szpon.
Od ra tar i gǳieś urwany,
Bębenista zawołany,
Huczy niby ǳwon.
Z leż zimowych wsta ą żuki.
Cne rycerstwo i ha duki,
Cała złota ćma…
W mig ryngra i pancerze
Lotne wo sko na pierś bierze,
A pobudka gra.
W damasceńskie eden zbroi,
W pręgowane drugi stoi,
Coraz inszy stró ,
Trzeci ciężkiem się żelazem
Okuł cały ze łbem razem,
Na wiosenny bó .
Błyszczą hełmy, świecą spisy,
Arkebuzy i kirysy,
W środku trzmiel, ak król…
I w promieniu rusza słońca
Stutysięczna arm a lśniąca,
Na zdobycie pól.
U chatynki gǳieś leśnika
Rot powietrznych brzmi muzyka,
Rośnie wiosny gwar…
Stary leśnik słucha, marzy,

Jakaś łuna bĳe z twarzy,
Jakichś wspomnień żar.
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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