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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lato na wołyniu
łąka huśtawka
sznury pogody chrzęszczą
rozwiewa się nieba kaan
w rozkołysaniach
kołyszą się gałęzie pachnąc szczęściem
tryumfowania

Lato

od chmur dalekich do suchych skał
młot słońca połysk
moich stóp chwała
tratu e wołyń¹
unosimy się falisty dym
to słoneczna głowa i a
opadamy ak zgaszony wybuch
krąży fosforyczny rym
napowietrzną rybą

Młodość

z rozkoszą gwiżdżę w czerwcowy czad
skaczę kołu ę tętnię
 lat
nagiego ciała ogień
ręce ptakami w niebie
wiatrem nad trawą nogi
to pięknie
to pięknie słucha
gdy karminowy grzebień
południa żłobi upał
gdy lazurowym koniem do nas
przyuwa z gorące przestrzeni
asonans²
ukochane ziemi
he

¹ oły — kraina Rusi, potem Rzeczypospolite ; obecnie płn.-zach. część Ukrainy. Obszar usytuowany
mięǳy górnym Bugiem a Słuczą, na płn. do dorzecza Prypeci. [przypis redakcy ny]
²a onan — rym niedokładny, w którym powtarza ą się tylko samogłoski. [przypis redakcy ny]

Szczęście

Poez a

Ptak, Wiatr

Koń, Przestrzeń

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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamte -strony-lato-na-wolyniu
Tekst opracowany na podstawie: Józef Czechowicz, Ballada z tamte strony, Wydawnictwo Droga, Warszawa
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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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