


 

 

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
   

dno
żelazny świat te łoǳi
dotknięty kometą granatu

Morze, Śmierć bohaterska

tonął odchoǳił
pionowo w sło e wody bure
chmurą
na dno na dół

wewnątrz biega na przestrzał
krótkich spięć pożar
drży rży moc w grubych nitach
ęczą miażdżone morzem
blachy pancerne trzeszczą

akumulatory zalane po wręby
we mgle ryże kwasów manometru¹ nie odczytać
i tak wiadomo wciąż głębie

Maszyna

ciemnie sze czerwieńsze lampy
chrypi cierpki oddech
motor szalał na  amper²
przeciążony zamilkł
uż się poddał

sami

u kabli rur marynarze zawiśli bez ruchu
cisza cwału e straszliwy przybysz

Cisza

w zaduchu
zalewa ą skroń ogniste grzywy

bratersko piersią przy piersi
w sieci zerwanych drutów czy w promieniach
oficerowie pieśń zaczyna ą pierwsi
i łódź się w pieśń zamienia

i orłami czerwonymi w oczach atmosfera
ach tak est umierać

ciężka ekstaza cichnie w iskier trzasku
widać chaos kształtów na dnie rozpostartych
atlantyda³ est niże Czas

¹manometr — przyrząd do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy. [przypis redakcy ny]
²amper — ednostka natężenia prądu elektrycznego. [przypis redakcy ny]
³Atlantyda — mityczna kraina, która miała być mie scem istnienia rozwinięte cywilizac i zniszczone przez

serię trzęsień ziemi i zatopione przez wody morskie. [przypis redakcy ny]
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czarnoczerwona ak karty
a ak port pełna blasków

 tysięcy lat chłonęła oceanu wino
koncentryczne budowle szumiały w słone woǳie
teraz powieka zapada ostatni raz
drgnął drut czas
na nowo od końca w maszynę się nawinął
bęǳie nowych cy czekiem

na głębokości stu metrów kona ąc młoǳi
zrównaliśmy przeszłe i przyszłe wieki

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.
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