


 

 

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
  

elegia żalu¹
:
zielona gwiazdo z norwegii
gładkim na śniegu śladem
ma owe u drzew noclegi
opowiada

:
ogniste święta kobiet schoǳiły ku wodom
lekki wiatr kołysał świat nasz nucąc Wiatr
choǳił smugą złotą
blaskiem gwiazdy zasmucał
dymiły karminowe pieśni
leśny wieczór się prężył
sto ąc w gęstwie wonnych paproci

Wieczór

:
skądże przyszedł ak czary zwyciężył
cień przedwczesny
w chłodnym przelocie

:
zwyciężył święta święte schoǳące ku wodom
bo myśl mą przeczuł
żału ę umarłych młodo
i mieczów

:
zakrywam się przed rozpaczą dłonią otwartą
listopad mocno trzyma mnie w ramionach

Rozpacz, Jesień

wiersz ten rozdarto
spo rzy uż kona

Śmierć, Poez a, Poeta,
Gwiazda

:
gdy umilknie śmiercią olśniony
stoczy się na me ręce rosą
poniosę go niemo Historia
sinawą szosą
które nie ma

¹elegia żalu — utwór występu e również w tomie poetyckim Józefa Czechowicza Ballada z tamtej strony.
[przypis edytorski]
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to na nie gasły drzewa wiatr szepty mórz
to tędy szli pomarli zbyt rychło
snu e się mieczów strzaskanych metaliczny kurz
i a gwiazda północna przetoczę się cicho

to tędy ty iǳiesz
zanim eszcze twe serce ucichło

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.
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