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.
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inwokacja
Liczę  piętra
liczę  lata
est nas dwuǳiestu dwóch
Człowiek to transformator¹
a przecież można liczyć miesiące albo dnie
ileż wtedy sobowtórów ma staruszka w pince-nez²
nieskończony est przemian ruch

Kondyc a luǳka
Maszyna, Przemĳanie

Przez pince-nez widać w błękicie żonglowanie
z rzadka piłka upada na tenisowy kort
ręce ciągle za ęte planet podbĳaniem
w pikowe ³ bluzce córka komunisty
w edwabne koszuli lord
dysonansowy dystych

Przemiana, Historia

To nie edno to zawsze to wszęǳie
wielka wielość nieskończoność Cy
to co było to co est to co bęǳie
w matematyce ma leitmotiv⁴

Czas

Mam dopiero  lata
znam dopiero  piętra
znam zaledwie dwaǳieścia dwo e warg
zapomniałem miliardy o swe dumie pamiętam
nieść się wysoko ak maszt wśród latarń
przez dnie przez gwar przez targ

Młodość, Wieǳa, Duma

¹transformator — urząǳenie zmienia ące parametry prądu elektrycznego. [przypis edytorski]
²pince-nez (z .; wym.: pęsne) — binokle; okulary, które utrzymu ą się na nosie za pomocą elementu
sprężynu ącego lub przytrzymywane ręką za pionowy uchwyt. [przypis edytorski]
³pikowy — zrobiony z prążkowane tkaniny bawełniane lub edwabne . [przypis edytorski]
⁴leitmotiv — element przewĳa ący się przez cały utwór lub stale powtarza ący się w czy e ś twórczości.
[przypis edytorski]

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/kamien-inwokac a
Tekst opracowany na podstawie: Józef Czechowicz, Kamień, Biblioteka Reﬂektora, Lublin .
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. Utwór powstał w ramach
”Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku” realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku . Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym
informac i o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą
w  r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Justyna Staroń, Katarzyna Dug, Marta Nieǳiałkowska, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Rod Senna@Flickr, CC BY .
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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