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śpiewny pocałunek
o śpiew mó czochra suchą grzywę koń
żurawie strzela ą ciemne race

Śpiew, Poez a

za śpiewem wyrywa się z betonów klon Drzewo
chce iść
a tylko kruche skrzydła gubi i liść
skrzydła którymi bawią się blade i rumiane ǳieci

skowronek trąca strunę
żurawie skowronki żurawie skowronki

Ptak

a eszcze przecież
obłoki białorune Obłok, Ciało
sypią się na staw na łąki
na rano
i namiot gładkich ramion

miłość

śpiew mó sam się lekko ak wstążka wysrebrnia
ze mnie skowronków klonów konia obłoków

Śpiew, Poez a

światło niebios światło pieśni przebrną
dno dnia zasłane pniami promieni sekund rosą
śpiew mó ciało śpiewało Ciało
melodię niosąc
malowaną
na kamienisty załom
bryzgami pianą

o chabrowe oczy nie dbam
chabrowe oczy miał brat

Kwiaty, Ciało

ale słodyczą krzepką napełnĳ Pocałunek
łodygę ust edwab
zamilknę ak złoty kwiat
nieśmiertelnik

uż uż po pieśni chwycone na pocałunku smycz
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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.

  Śpiewny pocałunek 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nic-wiecej-spiewny-pocalunek
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/257
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

