


 

 

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
  

w boju
przez mokre oka sieci horyzont
padało są chmury i obłoki szrapneli¹

Deszcz

po ulewie ǳień świeci ryżo
burzy pod uǳa zblakłą zieleń

młoǳiku a tobie żal że wsparty o koło aszcza²
chorąży zamknął powieki

Wo na

książka o to est złote widmo zbłąkanym w bitwie u rzeki
każdy ą strzał zaprzepaszcza

Książka

młoǳiku wiǳisz bó ale tak akoś płasko
strzela ą broczą biegną krzyczą

Walka

pocisków ptactwo
nad okolicą

w grzmocie bliskie baterii opada za liściem liść
na hełmy na niski okop
kto piosnki nuci po cichu odgania o śmierci myśl
to ważne gdy spotka się ą oko w oko

Śmierć, Śpiew

nie myśleć ezu nie myśleć
a dobrze to utonie
w przypominaniu wiz i, które się nie wyśniły

Wiz a

pierwsza pod białym portykiem³ pałacu pałac płonie
ǳiewczęta w nimbach zarzyna ą łabęǳia srebrem piły
druga skrzypce świergocą ze strun czterech do słońca Muzyka
wysnuwa się asność w nitkach samogłos e potrąca
muzyka parzy pod sercem ak kula

w trzecie wiz i mocarze stanęli na planetach
stanęli globy w krzepkie u ęli ręce
rzucił planetą on zamierzyła się i kobieta
przez chmurę
otchłań pociskiem spruła

spłosz wiz e wypłyń z te przęǳy
uważa odstrzał przelot granat uderza tuż Ziemia, Ogień
i oddudniło w gruncie i ziemia nagle w górę
płomienie klaszczą w powietrzu pionowymi deskami z róż

¹szrapnel — pocisk artylery ski wypełniony kulami, o dużym polu rażenia, używany w XIX i XX w.; nazwa
pochoǳi od nazwiska wynalazcy, angielskiego generała-ma ora Henry’ego Shrapnela. [przypis redakcy ny]

²jaszcz — artylery ski wóz konny służący do przewożenia amunic i. [przypis redakcy ny]
³portyk — zew. część budowli wysunięta ku przodowi albo wgłębiona, otwarta z edne strony, z rzędem

kolumn lub filarów, odsłania ąca główne we ście. [przypis redakcy ny]
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i uż nic więce

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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