


 

 

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
   

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 Ogień, Pożar, Cierpienie
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

Wiatr

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]
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