


 

 

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
  

kwiecień tych co bez troski
wiosną asnych oddechów gołębianych słucha
w pianie promyków ranek wiosnę wartko wiózł
aż kipiał lazurowy puchar

Wiosna

bo to radość biegła wzwyż po drzewach
a seledyn młoǳiutkie korony owych brzóz
poblask z wisły od dołu rozgrzebał

Radość, Drzewo, Woda

na woǳie lekki przewiew
grzebieniem eszcze sennym
falę sycił
promienny

i szyby świecą kwietniowołagodny brzask
w który się niebo wtula bo niebo tam osiada

Wiosna, Przyroda
nieożywiona

brzozy na błękit zachoǳą
od chwie ą się znów przy chwie ą
raz wraz kole ą
raz wraz
każda est szumu strużącego się zieloną balladą
a ak ten bruk uliczny kryształem błyszczy
akiem dudnieniem wtóru e wodogrzmotom kół

Miasto

eszcze nie wszystko nie wszystko
ǳieciaczki po świętach w tornistrze
resztę wiosny przywieziecie z pól

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nic-wiecej-kwiecien-tych-co-bez-troski
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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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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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