


 

 

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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śmierć
napisano stac a towarowa
napisano magazyn

Podróż, Śmierć

dźwig i winda zwiesza ą ciężkie głowy
cokolwiek się zdarzy

Maszyna, Więzienie,
Zwierzęta

wagon czerwone więzienie krów
zatkał okienka pyskami cieląt
ryk żalem kipi ryk i znów
maszyny ciszę mielą

worki na rampie¹ pachną paszą
wieś est na chwilę akże nęci

Wieś, Wspomnienia

ale nie ma wilgotnego szmeru traw u pęcin²
białe lampy noc słodką gaszą

o koła których 
dobrze wy wiecie gǳie rzeźnia
im hamulcom przyczepom osiom
droga też nie bezbrzeżna

dlaczego deski przepo one smarem
przestały być kwitnącymi sosnami
dlatego i ceglany dom
stac a towarowa z żelaznym dźwigarem
nie zmiłu e się nad nocą i krowami

krowy na zabicie są

¹rampa — podwyższenie ułatwia ące ładowanie towarów na stac i kole owe . [przypis redakcy ny]
²pęcina — część kończyny zna du ąca się nad kopytem. [przypis redakcy ny]
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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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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.
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