


 

 

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-
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JÓZEF CZECHOWICZ
  

od dnia do dna
twarze płaszczyzny ścian słońce breǳi i broǳi
miałkim upałem południa sypie się w świat coǳienny

Miasto, Lato

twarze nie twarze złote w powietrzu gemmy¹
zarysy domów drżą gorąco myślę czas ruin
żaluz e story² czeka ą wieczornych goǳin

ulicą ta nachyla się ak zmęczony nieboskłon
zstępowały młode awory³

Drzewo

sto ą teraz puszyste kociątko kry e się za pnie
zabawa doprawdy aworowe wo sko

a zabawa to tak wiatraki wód senność krzyże na runi⁴
racze trzcin kołysanka tam awory w owsach

Wieś

tam są ogłuchłe wsie
w pyle przydrożnych manowców
lepi się atmosfera patoka⁵ słodka
nie ǳwonią żelazne koła nie było klaskania podków

ulicą z awiska prostokątne wznoszą się okna
pomnożone przez wielość pięter

Miasto

w oknach podwodne wnętrza niebieskich świateł rakiety
w innych szyba est płatem ognia

ogni ogni świętych
żeby żar nagle zmiął to w garściach
batem ceglastym goniąc kopuły chmury bzy ptaki
potwory wodne
w dnia nienawistnych przepaściach
mokrymi centnarami⁶ po oknach zanadto spoko nych
nawałnicami chichotu w zmyślone kołysanki
bić bić bić wspominane wiatraki

ach burzo bez pamięci błyskawic grzebienie w dół i wszerz
burzo chwały okrzyki z chaosu który się zbuǳił
da piorun da ciemność da żywiołom wo nę

Burza

żywiołom tyle mnie płomienny przepych
bo kiedy kotek awory cisza ulic i szyb

¹gemma (z łac.) — szlachetny lub półszlachetny kamień z wyrzeźbionym rysunkiem, używany ako ozdoba
lub pieczęć. [przypis edytorski]

²stora — zasłona okienna z grubego materiału. [przypis edytorski]
³jawor — rzadko obecnie spotykany gatunek klonu. [przypis edytorski]
⁴ruń — zwarcie rosnąca, niska roślinność. [przypis edytorski]
⁵patoka — miód pszczeli w stanie płynnym. [przypis edytorski]
⁶centnar, cetnar (z łac.) — ednostka masy stosowana od średniowiecza. W dawne Polsce to  kg; w kra-

ach anglosaskich, stosowana również obecnie, wynosi  kg. [przypis edytorski]
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duszą uściskiem zapachów
lusterko rozbite z piachu
szaleństwem słonecznym krzyczy
po co się tak truǳisz
a to est mó krzyk
za burzą
przeciw ślepym

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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