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O rzeczach
Zasławowi Malickiemu

Rzeczy skończone, istnienia gotowe —
Poko u mego fauno i floro:

DomNatura
Noc

Rośliny z metalu, zwierzęta dębowe,
Sto ące, wiszące domowe potwory —

Obracacie się ku mnie nocą,
Wyszlachetnione w miesięczne poświacie,
Przez sen czu ę, chcecie, bym się ocknął,
Końca snu mego, wiem, czekacie…

Sen

Wieści, wieści z wymiarów innych,
Wieǳy słodkie śpiącego spragnione,
Po ratunek, po wyrok, samotnicy idealni
Obracacie się w mo ą stronę.

Obuǳony, z łoża schoǳę ku wam,
W snopie srebrnym zwiastun miesięczny —
Twory płaszczyzn, luǳkie rzeczy — o, żywioły,
Idę ku wam zamyślony, niedorzeczny!…

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
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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.
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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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