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Piosenka śnieżna żołnierza
Śnieg wie e — ciszy gołąb —
w miast wyspy lekkie.
Szumią miękkie powieki,
kręci się białe koło.

Zima

Zapomniane uż, zapomniane
to, co kochać było — za wiele:
panny smukłe, wiatru fontanny,
u eziora uśpiony eleń.

Pamięć, Przemĳanie,
Wspomnienia

Przeżegnane krzyżem i ogniem
śpiewne kra e, gotyk na szybach,
zapomniane te, co szły do mnie,
smoki, kwiaty, świecące ryby.
Zapomniane będą i czasy,
które miłość ak śnieg wypełnia.
Na chmur ciemnych spiętrzone lasy
pnie się śniegu szumiąca wełna.
Pożegnane uż, zapomniane.
Śnieg ak dłonią zasłoni oczy.
Słychać eszcze — nim chłód zostanie —
ak za nami pułk biały kroczy.
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Zima, Śmierć
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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