


 

 

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
  

z pamiętnika
uż ty nie ze ǳiesz pewno haneczko na wybrzeże
a lato znów tak arkie¹ i śmiech mó dobrze znasz

Wspomnienia

dym szary polatu e nad barką nad więcierzem²
oplata wtedy także oplatał bu ny maszt

i lampy tu i echo krokami pustkę zszywa
wyzna ę było trwało braliśmy pełną garść Przemĳanie
a nikt nie wieǳiał o tym deszcze biegły po szybach
tygodnie umykały spłoszony głupi chart

nie ze ǳiesz ani nie wiem kto snu two ego strzeże
lato haneczko śmiech mó z dymem oplata maszt Rzeka
o fali przemĳanie tak barka tak wybrzeże
a liczko miałaś mokre i chłodne to od gwiazd

spod bystro tnące wodę kiedyś płynęła ręki
pluskało kliny czarne niszczyły wiotką gładź
wybĳał odblask lampy srebrne i srebrne sęki
ǳiecko
po co mnie było brać

¹jarkie — asne. [przypis edytorski]
²więcierz — pułapka na ryby wykorzystywana do połowu w eziorach i przy brzegach rzek. [przypis edy-

torski]
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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 .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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