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JÓZEF CZECHOWICZ
   

pod popiołem
wichrze popielny czyś po to wiał
by imię mo e zetrzeć ze skał

Wiatr, Imię

głowy snem owinięte głowy
czarny kozioł prowaǳi na makowy zagon

Sen

wiǳiałem w czeluści skrzypcowe
askółka zawisła wagą

Ptak

cienie się w cieniach pławią
formy podda ą się rytmom

Światło, Cień

światłością krwawopawią
parne parowy¹ kwitną

z morza kobiety złotorogie
wychoǳą szuka ąc pieszczot

Kobieta

w ałowcach czerwony ogień Ogień, Imię
krzaki w ogniu proroczym szeleszczą
do akich rozwiać się granic
by nie pachniały bagnem
wichru popielny taniec
me imię ściera ze skał
pragnę

¹parów — sucha dolina o szerokim, płaskim dnie i stromych, lecz nieurwistych zboczach, powstała z prze-
obrażenia wąwozu. [przypis redakcy ny]
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