Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JÓZEF CZECHOWICZ
   

prowincja noc


na wieży furgotał blaszany kogucik
na drugie zegar nucił
mur fal i chmur popękał
w złote okienka
gwiazdy lampy

Miasto

lublin nad łąką przysiadł
sam był
i cisza

Cisza

dokoła
pagórów koła
dymiąca czarnoziemu połać
Ziemia

mgły nad sadami czarnemi
znad łąki mgły
zamknęły się oczy ziemi
powiekami z mgły
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Miasto, Noc

noc to koło
w ciszy niebieskie wełnie
wilno kościelne
śpi białe ak gołąb
nad zaułkiem arkada¹
dom domowi dłoń tak uścisnął
i zastygł z nagła
est i latarnia blada
nad chodnikiem drewnianym nisko
i ogród na wietrze zagrał

Las, Rzeka

wilia² się łuszczy
pluszcze o brzeg
litwa ziemia puszczy
ak dobrze

¹arkada — łuk wsparty na dwóch kolumnach. [przypis redakcy ny]
²Wilia — rzeka na Białorusi i Litwie płynąca przez Wilno. [przypis redakcy ny]
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Miasto

w ciemności przegonny powiew
na dachach strzelistych ak pacierz
noc czarną amą
niewiǳialni trzepocą orłowie
zamość zamość
rynek to staw kamienny
z ratusza przystanią
kolumn kroki senne
dalekie rano
w ciemności ukosy kortyn
blanki szkarpy
bramy
czarnym się fortem
zamość w ziemię wszarpał
amen

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ǳien- ak-co-ǳien-prowinc a-noc
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: Yellow Sky Photography@Flickr, CC BY-SA .
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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