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JÓZEF CZECHOWICZ
   

deszcz w concarneau
nisko nad lądem chmury zwinięte w pięść
ǳiewczyna białe wiadro zanurza w zatokę
trzepocze się falami horyzontu część
żagle zakryły drugą przed patrzącym okiem

Morze, Burza
Obłok

spoza skały wiśniowe wiatr prychał ak zwierzę
obtarłem o liść ręce burza czas mi ode ść
gdy barka rozhuśtana gniotła w pianach wodę
płótna e się wydęły ǳiewczęco i świeżo

Wiatr

niby daleka bitwa na budynku grzmiał dach
to w źle przybitych blachach i krokwiach¹ wiatr zagrał
znikły kontury rzeczy zaszumiało z nagła
deszcz spadł niby kurtyna w eliptycznych fałdach

¹ ro ew — belka podtrzymu ąca pokrycie dachu. [przypis redakcy ny]
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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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