


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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JÓZEF CZECHOWICZ
   

o matce
rano tęcza na ścianie odbita z lusterka
falisty brzęk zegara wydobywa na aw

Dom

ma się sadem puszystym ak chmura rozćwierkał
w oknie które granicą est izby i ma a

Wiosna

powiewa ą tu matki ciemne ciche ręce
przebywa ą tęczowy refleks czy wodospad
nad obrusem ciemnie ą cisze i goręce
mimo zmarszczek szept smutny niemyślaną groźbą

matko zbuǳony patrzę spod rzęs trawy leżąc
matko twe siwe oczy płaczą nade mną może wiatr

Matka, Melancholia

estem tu choć daleko na innym wybrzeżu
twó ostatni kwiat

tak mało wiesz o synu choǳąca wśród gromnic
tyle że spa am głazy rymów

Matka, Poeta

tyle że nie mogę zapomnieć
płomienia dymu

Wo na, Wspomnienia

ak nikt inny esteś pośród luǳi
mówić cóż mówić drżeć z niemocy słów
żebyś młoda i piękna w uśmiech mogła wrócić
znów
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