


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JÓZEF CZECHOWICZ
   

przeczucia
u czarnych okien wicher
brzęk choinkowych świecideł

Wiatr

I wołam przychyl się przychyl
twarzą ślepą
niewiǳialny trzepot
szepce idę

więc wówczas poko u przestrzeń ściany
zbratane z sufitem czworgiem krawęǳi górą

Burza

siny grzmot przekłuwa na wskroś
pochłania łóżko szafę obrazy stół
więc
est wielki obszar pod chmurą
ciemny to dół
echem zalany
nawinięty na grzmotu oś

chyba tak płomień szumi
spala ąc odłowe wieńce
gdym umilkł
oparłszy głowę na ręce
szumiącą głowę
szumiącą głowę

rozszerza ą się mroki granatowe na wszystko
na światłość kobiet

Światło

na szybkich pociągów
przytupu ący po polach takt
fontanny biura bitwy czeluście szacht¹
szarość armat wieczorów posągów

z awiska dawne nowe
dogasa ą ciemnoaniołowe

Strach, Wiatr

smugą się le e powolną ni dobra ni zła ni ǳiwna
ni śmieszna ni straszna
trwoga
po prostu zimna
ak prąd wichru ze szczelin u proga

¹szacht — pionowy szyb w budynku prowaǳący od piwnic przez wszystkie kondygnac e aż po strych;
szachtem poprowaǳone są rozmaite instalac e: elektryczne, telefoniczne itp. [przypis redakcy ny]
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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
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