Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JÓZEF CZECHOWICZ


pędem
Światło fosforyzu ących drzew przepala kościane wieże
drgnęło i potoczył się po płytach samochodów potok
ulicę Złotą¹ ośnieżył
kłębem bębniącym benzynowego dymu zabłękitnił na złoto

Miasto
Pęd
Maszyna, Przemiana

W rozwiewaniu się welonów i grzyw
widać asno że maszyna pieści
kra obrazy się rwą
lecieliśmy przez czarne mokre miasto
naraz błysło przedmieście
wachlarze kratkowanych niw
Chrzęści żywioł pszeniczny
każdy kłos inny
ednak na wszystkich polach stare ziemi
tysiącami się zna dą ednakowe
co rok takie same ma Reims² i Przemyśl
a wszystkie złotopłowe
Jeden taki zasuszony w ka ecie³
przy innym kosą przecięty skonał za ąc
trzeci w brudnych rączkach trzyma ąc
opowiadały mi ǳieci
że za plecami skrzydła ma ą
(opalone ciałka ǳiewcząt pachniały nad rzeką ak prerie)
teraz mknę bez skrzydeł na białym citroenie
wiatr klaszcze nad mym pędem ak w cyrku galerie
pszenicę pochyla nad ziemię
Jeden kłos dwa trzy kłosy
nieskończoności płowe włosy
giną rząd za rzędem
za moim i nieskończoności pędem

¹ulica Złota — ulica prowaǳąca z Rynku do kościoła oo. dominikanów w Lublinie; w kamienicy przy
ul. Złote  mieszkała poetka żydowskiego pochoǳenia Franciszka Arnszta nowa, która była bliską zna omą
Czechowicza: razem wydali tomik Stare kamienie oraz w  r. założyli Lubelski Związek Literatów. [przypis
edytorski]
²Reims (geogr.) — miasto w płn.-wsch. części Franc i, słynne z katedry Notre-Dame de Reims. [przypis
edytorski]
³kajet (daw.) — zeszyt. [przypis edytorski]

Ziarno, Rośliny
Ziemia

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kamien-pedem
Tekst opracowany na podstawie: Józef Czechowicz, Kamień, Biblioteka Reﬂektora, Lublin .
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. Utwór powstał w ramach
”Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku” realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku . Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym
informac i o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą
w  r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Justyna Staroń, Katarzyna Dug, Marta Nieǳiałkowska, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Abstract Technology - architecture, Wonderlane@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.

  Pędem



