


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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EDWARD SŁOŃSKI

Głód
W chłopskie chacie głód usiadł przy stole,
Żółte zęby wyszczerzył i zgrzyta…

Bieda

Wszystkie ziarna wygrzebał w stodole —
Nie masz w spichrzu¹ pszenicy i żyta!
A w gospoǳie głód sieǳi przy stole. Głód

Sieǳi, głuchy na luǳką niedolę,
W oczy patrzy, i patrzy, i pyta —
Czemu bydła nie wygnano w pole,
Wszak na dworze uż biały ǳień świta,
Już ǳień biały patrzy na niedolę…

Izba pusta… Na sosnowym stole
Stoi trumna z białych desek zbita —
W trumnie chłopskie spoczywa pacholę².

Kondyc a luǳka, Śmierć

Żółte ręce i twarz nieumyta —
Wielka żałość zastygła na czole,
A przy stole głód sieǳi i zgrzyta…

¹spichrz, spichlerz — budynek służący do magazynowania zboża. [przypis edytorski]
²pacholę (daw.) — mały chłopiec. [przypis edytorski]
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