


 

 

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
  

nienazwane niejasne
smyczki ze struny na strunę
karabiny z ramienia na ramię
złote firanki łunę
uśmiech rozpru e
choć tak smutna chorągiew na bramie

chociaż kowal niósł podkowę w ogorzałe ręce
niósł i grzmiało z głębi kuźni mimo pory wczesne

Miasto, Warszawa

a tramwa e śpiewne kryły się czym pręǳe
za rogiem ulicy gǳie budynki rzeźni

chmura szła i ciemny dym z komina statku
tuta na powiślu¹ sam nie wiem co gra
kozę prowaǳili w starodrzewiu cień
była pstra

liryczne okno to i naprzeciw matko
matko matko matko uśmiechać się chcie

Matka

matko czy zgadu esz co wyrażam nawet
łzy gniewu a nieraz pieką gdy nie zasnę

chyba że ty także ulatywać umiesz
słupem wichru wierszem w górę nad warszawę
w to co ak północ nie asne

¹Powiśle — umie scowiony nad Wisłą re on Warszawy, część ǳielnicy Śródmieście. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nic-wiecej-nienazwane-niejasne
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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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