
„Impresje łowickie” to tekst z pogranicza wiersza wolnego i poetyckiej prozy. 
Już sam tytuł zapowiada nastrojowy opis Łowicza, jego historii i ludzi od 
papieskiego Loviche po dzień dzisiejszy. Podmiotem lirycznym wydaje się być sam 
autor, który niemal z dokładnością turystycznego przewodnika prowadzi swoją 
poetycką „Przechadzkę po Łowiczu”.
„Ognisko historii opowiada” i Drewniana historia płonie” – w tych dwóch 
metaforach przywołuje burzliwe dzieje miasta i wojenne zawieruchy, ale także 
odeszłe już w przeszłość choćby pamiętne, słynne jarmarki ze swoim 
niezapomnianym folklorem, czy też niechlubne przywileje Privilegium de non 
tolerandis Judaeis.
To wszystko bogate i ubrane w dość intensywne środki stylistyczne.
Ciekawy tekst, tym bardziej zasługuje na pochwałę, że pisany przez autora spoza 
Łowicza. Autor „czuje Łowicz”, toteż dość krytycznym akcentem kończy swoje 
Impresje pointą: „Ci ludzie widzą samych siebie w tym mieście”.
Można się z tym zgadzać lub nie, ale kto wie, czy autor nie ma trochę racji?...
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Impresja: pożółkła kartka – litery w gąszczu drżą – Loviche.
czółno kołysze się przy brzegu tej rybnej rzeki, szuwary patynują ciszę.
Ognisko historie opowiada.

Impresja: chmury dymne pożerają obłoki – drewniana historia płonie.

Impresja: Kościół św. Ducha wieżą pnie się w chmury. Ktoś przechodzi, zadziera głowę,
w pamięci obraz zapisuje. Plączą się kalendarze.
Kadzidło snuje się między nawami.

Impresja: zbudził się o świcie dzień targowy; sukna i skóry, kosze i dzbany,
cebrzyki i konwie, jagody i grzyby, jagły w parcianych worach
panoszą się na straganach. W kości grają dwaj mężczyźni – wieko beczki dźwięczy wygraną.
Obiecuje ją.
Dziwy natury pokazują: kobietę z brodą,
a tu karzeł, tam olbrzym zarośnięty i dziki, siłacz, co łamie podkowy i rwie łańcuchy,
tam znowu człowiek z krótkimi rękami.
Dziwują się przechodnie, śmieją, pokazują palcem z podziwem lub ze wstrętem.
Dziś nawet Żydzi mają wstęp, chociaż Privilegium de non tolerandis Judaeis.

Impresja: żołdaki burzą kościół św. Jana Chrzciciela,
znikają krzyże, kielichy i świeczniki.
Ziemia wojnami drży i smakuje krople zakrzepłej rdzawej krwi.

Impresja: parowóz sapie i stęka, tłoczą się podróżni i gapie.
Jakieś łapserdaki kręcą się w poszukiwaniu zarobku.
- Ach daleko przed siebie pojechać, tam na pewno jest lepszy świat i inne powietrze…

Impresja: ktoś stał i nagle zniknął, rozerwał się sześcian przestrzeni.
Zwiędły kolejne imiona, ogłuchły wołania, ale nikt nie opuszcza tego miejsca.
Trzeba być wewnątrz.
Nadpalone mury i oślepione domy, ogień i jęk od wschodu do zachodu nieistniejącego 
słońca.
Widnokrąg rysował się ruinami i złością. Na nich.
Nie mogli nawet trzasnąć drzwiami – wyrwane.
Ale oni byli – byli tutaj do ostatniej kropli krwi.

Nikt nie pamiętał śpiewu ptaków,
motyli fruwających z kwiatka na kwiatek, 
grzybni łapczywie wąchanej, gdy leżysz na ziemi i pogryzasz trawę.

Impresja: na drzewa w parku spadły liście seledynowe
z wnętrzności wiosny.
Znowu zakochani trzymają się za ręce.
Liżą lody i śmieją się.
Ktoś robi sobie zdjęcie przed Bazyliką Katedralną, ktoś pyta jak dojść do mariawitów.

Ci ludzie widzą samych siebie w tym mieście.

Maciej Henryk Modzelewski
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