


 

 

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
   

narzeczona
wszedł na fale łucznik utrzni pięść wparł w głąb
ściekał długo złotą strugą migotał w łuskach
w ciemnym złocie liśćmi ociekł ak strugą dąb
w ciemnym świcie wichru wycie i pustka

a cóżeście to tak wodę zmącili
czemu kuźnia pod dębami nie ǳwoni
noc zesuwa się niebieska ak kilim
w czarnym krzyku gniazd wronich

Noc

wychoǳiły białe chaty na ług
eszcze stoi wielka rosa na ziołach
wy dźże młoda przestąp próg Oko, Sen
spo rzy w ranek malowany
spo rzy bystro dokoła

ukochany
nie woła
mam na oczach marę senną pięknie szą

a cóżeście to tak dymy rozwiedli
że w siności te nie widać wsi całe
świtem rankiem słońce sunie spod edlin
ak twarz mo a zuchwałe

Słońce

ustawiały się rzędem płoty
chochołami¹ róż kołysał zły wiatr
wy dźże młoda na esienne zaloty
spo rzy chłopak u ściany
czarnooki czeka swat

ukochany
me zaloty
sen tęskliwy mara które nie znasz

¹chochoł — słomiane okrycie drzewek i krzewów ogrodowych na zimę. [przypis redakcy ny]
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