


 

 

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
   

jesień
uliczka za uliczką rzucona sierpem stromo
okuty słońca mosiąǳem szedł tędy młody żołnierz

Miasto

Żołnierz
złocisty talerz yz era kłaniał się emu domom
a ten sam wiatr oblizywał wisły masywne połcie

za domami poǳwania tramwa ak w bramę wchoǳi w powietrze
żołnierz także się wǳiera w powietrze młodo idąc

Młodość

esień biegnie na przeła na bliskim est kilometrze
kasztan przy rogatce uż rǳawo policzki wydął

Jesień

no więc bęǳie szaro ak film się poprzemyka
uż wypukłe zdarzenia cwału ą ławą dokąd
takie geografii nie ma na życiu nie ma równika
ak pilotowi trzeba powierzyć się młodym krokom

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ǳien- ak-co-ǳien- esien
Tekst opracowany na podstawie: Józef Czechowicz, ǲień ak coǳień, F. Hoesick, 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: Aleksandra Sekuła, Magdalena Paul, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Wrony - Konwent Seniorów, Kazimierz Stabrowski (-), domena publiczna
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.
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