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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JÓZEF CZECHOWICZ


piosenka ze łzami
Kołysanki
z dalekich okien zmarszczki blasków złotych

ǲieciństwo

na ścianie
próżno tam dosięgać rączką
w duże książce malowanki
zimowych dni narkotyk

Słowa z żalu
taka piosenka co się w niebo wsączy

Muzyka

a ednak wierzę
odda ę się wszystkim falom
niech mnie daleko niosą niech nikt nie stoi przy sterze
kołysanki takt ostatni się skończy
w straszliwych burz gwałtowności

Piosenko czemu mnie sprzeda esz
ze słów i pamiętania niemoc
był łańcuch — am go nie rozciął
nie mogłem siebie przemóc
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