


 

 

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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wiǳenie
wiatr wieści niósł a magiczna szła noc
mięǳy grube kominy elektrowni

NocŚwiatło

ile słońc ile słońc
niepodobnych

miasto było ze złota że arzyły się ezdnie
blask siarkowy płynął po ścianach

Miasto

wielki świecie
natchnienie zachwycenie ą weźmie
a ona klęczy milcząca panna

chwila chwalebna żywa
i ani smugi żalu
palce splecione rozrywać
wczora ǳiś naza utrz

siły mądre musu ą w żółtym metalu
stronami grzmi spiż¹
światło pęka olśniewa
myśli astralne² lądy
po ęcia kształty widma świątyń
kaukazami się walą

i nagle
krzyż

i nagle
uboga łączka niebo kaczeńce zalewy Sielanka

ǳieciaki w łatanych ubrankach gra ą w kamienie
edno takie lniane mówi mam osiem
na mnie sze u rzało pszczołę
woǳi spo rzeniem

czarnobrewy
serafin³ zamyka wiǳenie
pod czołem

panna klęczy ak dawnie w złotym chaosie
w tym mieście i nocą widno

Modlitwa

¹spiż — brąz odlewniczy; stop mieǳi z cynkiem, cyną i ołowiem. [przypis edytorski]
²astralny (z łac. astrum: gwiazda) — gwiezdny, niematerialny, mistyczny; przen.: nierealny. [przypis edy-

torski]
³serafin — w chrześcĳaństwie anioł z na wyższego chóru niebieskiego. [przypis edytorski]
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lecz wszechsta ących się hipostaz⁴
co est edyną dźwignią

palce splecione rozrywać
wczora ǳiś naza utrz
spadnie ciężka pokrywa
ra u

⁴hipostaza (z gr. hypóstasis: podstawa) — uprzedmiotowienie (nadanie realnego kształtu) po ęcia abstrak-
cy nego; usamoǳielniony aspekt Boga; w chrześcĳaństwie każda z osób boskich Tró cy Święte . [przypis edy-
torski]

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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wolności korzystania z dóbr kultury.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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