


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Koguty
Romanowi Gineyce

Rzężąc, z brodą u kolan, bryła mięsa ciepła,
Niezgrabnie, niedołężnie wypływam na awę —

ŚmierćPtak, Życie snem

Sen, ŚwitOdcięta głowa wolno z tułowiem się zrasta
I w blaskach snem ocieka na pledy askrawe…

Wyratowany, śpiewem zawrotnym znaglony,
Żebrom moim i biodrom ufnie wracam siebie,
Powieki zapuchnięte z trudem się unoszą —
Wiǳę, topielec były, — KOGUTA NA NIEBIE!

Lot

Płynie, ścigany z dołu kogucimi wrzaski¹,
Wyższy nad kurze grzędy — pąsowe² reduty!
W obłoki odlatu e, w naręcza arzębin,
On, kur na wysokościach! Śpiewa cie, koguty!…

¹wrzaski — ǳiś popr. forma N. lm: wrzaskami. [przypis edytorski]
²pąsowy (z . ponceau: intensywnie czerwony, w kolorze kwiatów maku polnego) — asnoczerwony. [przypis

edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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