


 

 

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
  

rymy pobożne
smutku pora siwa
porosła mieszkania sprzęty
wiatr chmurzyska przywiał
bladym odmętem
okno szumiące krzaki
kosaciec¹ powiewa dłonią
to ty da esz znaki
persefono²

utro czyha we wszystkim
nim do niego zegary dotrą

Czas

błyskawic arzy się błyskiem
widnokrąg
koniec dnia ma oczy sarnie
błyskawice chwyta ą za nóż
nam i bitwom elementarnym
na dwo e wróżący anus³

błąǳąc miastem nad sobą się użal
an ang ang
katedr sennych ǳwonienie
łamie ulic promienie
tak bym tę sprawę nazwał
neonów konstelac e
ak męki pańskie stac e
krwawią asfalt
blask czerwona perła duża
ang ang ang
błąǳąc miastem nad sobą się użal
tak by szepnąć mogła z mozaiki w bazylice
roniąca perły eleusa⁴

¹kosaciec (bot.) — inacze Irys. [przypis edytorski]
²Persefona — w mit. gr. bogini Poǳiemia, córka Zeusa i Demeter, małżonka Hadesa. [przypis edytorski]
³Janus — w mit. rzym. bóg wszystkich początków, drzwi, bram, mostów. [przypis edytorski]
⁴Eleusa — rosy skie Umilenie, typ w sztuce ikonograficzne przedstawia ący Matkę Boską z ǲieciątkiem.

[przypis edytorski]
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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.
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