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JÓZEF CZECHOWICZ
   

pontorson¹
ósmą goǳinę znaczy twardy zegara terkot
ǳieci w sabotach² śmie ą się biegną do szkoły

Szkoła, Dźwięk

odprowaǳa e sad brzoskwiniowy a pachnie cierpko
est tu i ranek asny ak lusterko
wesoły

Światło, Noc

to on siekierą z bursztynu podcina drzewa nocy
więc walą się ciemnymi koronami na zachód
w uliczce kościół ma srebrne oczy
domy na kolanach modlą się bez strachu

Miasto

pole w ciepłych okrzykach
bo tam żółty łubin

Rośliny, Kwiaty

swoim nocnym kolorem się upił
a eszcze słońca połyka
ramieniem pĳanym otacza
na milszą zabawkę swą
miasteczko
płaskie ak taca
stare ak zgrzyt zegara
pontorson

pani stanisławie z gozdeckich horzycowej

¹Pontorson — mie scowość i gmina w Normandii, w płd. Franc i. [przypis redakcy ny]
²saboty — chodaki; buty wykonane z drewna, o wygięte podeszwie i podniesionym nosku, powszechnie

noszone od XVI w. przez lud, szczególnie w Holandii i Bretanii (sąsiadu ące z Normandią). [przypis edytorski]
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