


 

 

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
  

obłoki
obłoki przy aciele pastuszego świtania
nad wioską biały wieniec u strzech i kalenic

Obłok

umilknĳ mokre niebo dosyć modrego grania
obłoki nam ukażą galop i uciszenie
obłoki siła dźwiga spoza namiotów odeł
bór obala ą rǳawy ku woǳie bruzdy szklące
bĳą ak cichy werbel powraca ące roty¹
obłoki czeremchowe chłodne płynne i rącze
obłoki srebrny łopuch na firmamentów duna u
chłoną się drą i ǳielą i rosną w zakosach
te kamienie bez wagi skądś z uwa ących kra ów
czy może tuman pyłu po niewiǳialnych wozach
obłoki u rzeć z góry to u rzeć niw rozłogi
świat z białymi ǳiurami niby książka we śnie
oczy się niepoko ą wtedy szuka ą drogi
bo oczy plam nie lubią ślepoty ani pleśni

est droga pod olbrzymim niebem nisko na którym
obłoki obłoki obłoki drogą iǳie staruszka tobołek
niesie w ręce ciemne spracowane

¹rota — pieśń hymniczna; odǳiał wo skowy. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nuta-czlowiecza-obloki
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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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: Marta Nieǳiałkowska, Martyna Sawicka.
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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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