Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JÓZEF CZECHOWICZ
   

bez nut
zapada w biały papier
naprzeciw słońca i wód
odwieczne promienie
spada ą też mieczami z chmur
śpiewaczki edwabne agnięce
i wy ǳiewice pożogi¹
przez wiersz prześwieca ą wasze ręce
księżycem złowrogim
zorza opada przez chmury
a semafor wybucha wzwyż
drzewa kwitną drzewa wichr² łamie
konie fal szale ą u zgliszcz³
chrapliwe pierwotne krzyki
trzaska ą nad światełkiem muzyki
i wąwozami popłynęła szumu ulewa
te wiersze z mitycznego kra u
niechcące śpiewać

¹pożoga (przen.) — dramatyczne wydarzenia, zwykle wo enne, niosące zniszczenie i cierpienie. [przypis
redakcy ny]
²wichr (poet.) — wicher. [przypis redakcy ny]
³zgliszcze — pozostałość po pożarze, pogorzelisko. [przypis redakcy ny]

Ogień, Pożar, Cierpienie

Wiatr

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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamte -strony-bez-nut
Tekst opracowany na podstawie: Józef Czechowicz, Ballada z tamte strony, Wydawnictwo Droga, Warszawa

Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Katarzyna Kwiatkowska, Marta Nieǳiałkowska, Weronika Trzeciak, Wioletta Purc.
Okładka na podstawie: kevin dooley@Flickr, CC BY .
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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Bez nut



