


 

 

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
  

jeszcze pejzaż
drogę wóz turkotem napoił
ptak to obleciał asną pręgą

Droga

oplótł oplatał
na koński łeb i chomąto
wionęło żywicą z choin
gǳie Boża Męka

edź
dom blisko
dom blisko uż

pod pianą fal przyboisko
prom ak zabawka malutki
gołębie i krzyże się iskrzą
na widocznych zza wzgórz
białych wieżach kościoła słobódki

a ezioro u drogi ak szklane słońce
ǳień po zaściankach białoruski dymi

Przestrzeń

wodę ugrzewa¹ w obrywistych² brzegach
ǳień białoruski w rybach grzybach mące
przez pola piosnka przebiega
spod sznurów opada i wzlata
echo ą goni a huśtawka skrzypi

edź
wielkanoc tuż tuż
kraszanka w barwie tych z obrazka róż
za wodą ku ro stom ³spadła

¹ugrzewa — ǳiś popr.: ogrzewa. [przypis edytorski]
²obrywistych — ǳiś popr.: urwistych. [przypis edytorski]
³rojsty — (litew. raistas; reg.) mie sca bagniste porośnięte mchami, krzakami; torfowiska; moczary. [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.
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