


 

 

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
   

miłość
przedświt się czule czołgał
przez mroczne puszcze i haszcze

Noc

noc przed nim płynęła wołgą¹
górą krążyła ak astrząb

u dróg ciemnych z niebem twarzą w twarz
chaty tłoczyły się w ciżbie
miłość bez gwiazd
miłość tlała po izbach

Miłość

usta spada ą na usta młotem
mocno ciemność sprzęga

Ciało

pierwsze uściski młode
nieskończoną są wstęgą
ciało się ciałem nakrywa
pachnącym świeżą śliwą
ramiona w gorące przestrzeni
zamyka ą się ciemnym pierścieniem
tapczan twardy zgrzany ak rola
orzą chyże lemiesze² kolan
aż zamiast pszenic wschoǳących i żyt
zaszemrze srebrem świt
zastuka do okna biało

podnieść oczy spo rzeć z uśmiechem
to kwitnące czereśni gałąź
zgięła się pod strzechę

Drzewo

¹Wołga — na dłuższa rzeka Europy; przepływa przez Ros ę. [przypis redakcy ny]
²lemiesz — ostrze pługa rozcina ące ziemię. [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
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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Wesprzyj Wolne Lektury!
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.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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