


 

 

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
  

nic więcej
niepokó z ognia
siwobiały wodospad Matka
rozwiane włosy matki
gdy e czesze rozcięły na pół
smutek wlatu e przez okna
dośnić dospać
dosięgnąć katedr ostatnim
obrotem kół

ak tło mozaiki spękana
ręka na trzonie łopaty
mo a może być zbrodnia
i dobry dar
anku oanno anna
szepcze esienny badyl
skądże to w oczach wilgotnych
rudy żar

tak naznaczyło mnie signum¹
tonąc wiǳę w odmęcie

Los

wiǳę kto dni me ciosa
z bólu i cy

niczego nie rozstrzygną
słupy płomienne w rzęǳie
kładą się
est kosa
bęǳie wichr²

¹signum (z łac.) — znak; znak czasu (signum temporis). [przypis edytorski]
²wichr — ǳiś popr.: wicher. [przypis edytorski]
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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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