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JÓZEF CZECHOWICZ
   

elegia uśpienia
goǳiny gorzkie bez godów
czarny druk na pożółkłych stronicach

Przemĳanie, Książka

akby ze stromych schodów
spływała w mroku żywica

zwĳa się zaułek zawiły
zagubiony we własnych załomach¹

Miasto

tętnią mu rynsztoków żyły
rytmami dwoma

niebo sine niebo szare
domy szare domy sine

Miasto, Nuda

beznamiętnym obszarem
to niebo to miasto roǳinne

tylko myśli się miłość żywą
w myśli na bruku się klęka

Miłość, Poez a

naprawdę złotą niwą
falu e tylko piosenka

sen życie u ął
osłoda sen ciężki a nieważki

Sen, Życie snem

piękne z awy sennie kołu ą
w krwawych ciemnościach czaszki

dni malowane zmierzchem
śniąc także ak zły list potargam

List

wtedy
kwiaty na gwiazdach wierzchem
ra skie ptaki obsiada ą parkan
rzeką świateł ścieka śnieg zbruǳony Światło
tęcz est tyle tęcze lecą ulicą
edna niesie konew
z żywicą

z żywicą
znów po ogniowych ogrodach
znowu ciemne korony
i w takt ociężałych kroków

¹zwĳa się zaułek zawiły zagubiony we własnych załomach — we agmencie tym występu e aliterac a, środek
stylistyczny polega ący na powtórzeniu ednakowych głosek lub zespołów głosowych na początku wyrazów
sąsiadu ących ze sobą w tekście lub za mu ących analogiczne mie sce w wersie lub w zdaniu. [przypis redakcy ny]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballada-z-tamtej-strony-elegia-uspienia
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


spływa po czarnych schodach
żywica i miasto mroku
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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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