


 

 

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.
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(Gdy za powietrza zasłoną…)
Gdy za powietrza zasłoną dłoń pocznie kształty fałdować
i czu e się wielkie ptaki rosnące za chmur kwiatami,
zmierzch schoǳi lekko. A ona świeci u okna głową
asną ak listek światła i śpiewa piosenkę ciszy.

Miłość, Walka

Długą, wĳącą się wstęgą głos ciepły w powietrzu stygnie,
aż ego dosięgnie w zmroku i szept przy ustach usłyszy.
«Kochany» — szumi piosenka i głowę owĳa mu, ǳwoni
ak włosów miękkich smuga, lilie z nie pachną tak mocno,
że on, pochylony nad śmiercią, zaciska palce na broni,
wsta e i eszcze czarny od pyłu bitwy — czu e,
że skrzypce gra ą w nim cicho, więc iǳie ostrożnie, powoli,
akby po nici światła, przez morze szumiące zmroku
i coraz bliższa est miękkość podobna do białych obłoków,
aż się dopełnia przestrzeń i czu e e głosik miękki
sto ący w ciszy olbrzymie na wyciągnięcie ręki.
«Kochany» — szumi piosenka, więc wtedy obe mą ramiona
więce niż ob ąć można, kocha ąc edno ciało.
Dłoń wielka kształty fałdu e za nieba czarną zasłoną
i kreśli na nie zwierzęta linią drżącą i białą.
A potem świt się rozlewa. Broń w kącie ostygła i czeka. ǲiecko, Krew, Strach
Pnie się wąż biały milczenia, przeciągły wyda e syk.
I wtedy buǳą się płacząc, bo strzały pęka ą z daleka,
bo śnili, że ǳiecko poczęli całe czerwone od krwi.
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