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JÓZEF CZECHOWICZ
  

piosenka czeski domek
od strony strun od strony strun
kończy się fantaplastyczny tom

Muzyka

zbudował anioł na łąkach łun Anioł
z rozkwitłych witek migdałowca
czeski domek taki mały figlarny dom
dla mnie świętowego wędrowca

Dom

matko skąd ptaki w kieszeniach masz
ach lecą lecą piosenki ros

Dom, Matka, Ptak

domek ak bemol odwraca twarz
pó dą deszcze batami po owcach
nieco w górę i w prawo na wskroś
do mnie świętowego wędrowca

nie wiem i wiem nie wiesz i wiesz
śmie e się toń przemądrzała mórz
czeski domek mi żółknie ak papier wszerz Dom
prócz dachu stanie żółtolity
o przynieście tu lubelskie rzeczułki nóż
ukroimy wędrówkę świtu

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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