


 

 

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 czwarta
spokó falowałby ścichał drżąc u stuǳiennych cembrowin
mżąc na płomiennych topolach coś nucąc w oczach krowich
tylko że ty mi szale esz

skrzydła teopais¹ o skrzydła
furkocą furkocą płosząc
z mroku pastwiska
parę bułanych łosząt²
pod ga em z porcelany
przebłyska
zachodu złoty dar kałuża o teopais
i domy są znane ak zygzak na stare tapecie
biegną ze wzgórz dyszą
oknami otwartymi w białym zakurzonym lecie
tak się na nas nasuwa przedmieścia obszerny futerał
ciszą

tyś wrastał w wiślane lato
gdy tratwy pluskały tędy ciemną na toniach łatą
gdy w niski pułap upału tłukły ospałe ptaki
tyś ǳień kołysał pomału
a aki byłeś aki

no miasto naroża w godłach rzemiosł
wetknął się skośny promień
w sklepu amugę i zgasł
dokoła rżał na górach ga i żółty las
bizanty skie niebo rżało
na dachy budynków bo ǳień wiądł
czerwone płaszcze rzucało

¹teopais — boski młoǳieniec (T. Kłak rozumie po awia ące się w wierszu określenie teopais ako zlepek
dwóch greckich słów theos -bóg i pais-pacholę, młoǳieńca, z: Wyobraźnia i słowo. Nuta człowiecza Józefa
Czechowicza Magdaleny Bąk). [przypis edytorski]

²łoszę — (reg.) źrebię. [przypis edytorski]
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SENTENCJA ELEGĲNA MIŁOSNA
kiedyś wze ǳie hesperus³ nad mym sarkofagiem
i drobnych kropel srebra w ciemności nastruże

Cmentarz, Śmierć

ty w dłoń zbierzesz blask nikły ciałem ak wiatr nagim
rozwesela ąc smętarz choć tylko w marmurze

³hesperus — w mitologi greckie uosobienie planety Wenus. [przypis edytorski]
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SENTENCJA OSTATECZNA
nie pod krzyżem mi spać

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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nuta-czlowiecza-elegia-czwarta
Tekst opracowany na podstawie: Józef Czechowicz, Nuta człowiecza, wyd. Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa

Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Hanna Za ąc, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: \ua Axel Naud@Flickr, CC BY .
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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