


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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wiersz o śmierci
przez lazurowe¹ płomyki fosforu
brzęk pobrzęk blach
brzeg czarne wody trzciną porósł
czarną czarną ak ptak

kurzy się step mgieł siność
księżyc znowu księżyc stoi

wieńczony nie pomaga słabym
szarymi skrzydłami trzepocze ich szept

Kondyc a luǳka

płaczą ze słabości swo e
a to mąci świat ak wino

step siność stoi

na ziemi w miastach na mostach drogach
tłumy tłumy z okien bram drzwi

Miasto

ucieka ą od siebie samych tłoczą się trwoga
brzęk pobrzęk blach drwi

wieńczony nam inacze za wodą za wody szkliwem
ciche mignęły wiǳiadła lecz księżyc obrócił e wniwecz²

Księżyc, Woda

siwy tu zapach ziół wonny przetacza się namuł
pod falą która do trzcin szepcze to samo to samo

opodal kobiety niemłode łowią półmroku miąższ
dłońmi utkwione w gąszcz w niebieskich świateł gąszcz
za śladem stąpa chłopak smukły ak kąkol³
niczyich oczu nie wabi łąka ta boża łąka Śmierć
powieki zamknięte spoko u przyda ą twarzom
wieńczony oni nie wiǳą nie wieǳą nie marzą

a tuta miłe ǳieciątko piasek zsypu e do naczyń
rączkami wǳięcznie przebiera i także nie wie nie patrzy
młoǳieńcy idą a śpią sandał ich rosę otrąca
ramiona pod chmury wznoszą omdlałe pewno od bitwy
sen e dymem zasnuwa tu nie ma nie było słońca
skądże przylecą modlitwy

¹lazur — kolor (prawie przezroczysty), asny błękit. [przypis edytorski]
²obrócił je w niwecz — zniszczył (niweczyć: niszczyć coś całkowicie). [przypis edytorski]
³kąkol polny — ednoroczny chwast (z roǳiny goźǳikowatych) o czerwonych kwiatach i tru ących nasio-

nach, rosnący głównie w zbożach. [przypis edytorski]
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pochyl się ǳiewczę w welonie i róż girlanǳie⁴ białe
bo całun to piana welonu kwiat śmierci ślubu całun

Przemĳanie

a ci sto ący obok zwróceni ku pustce nieba
czy też naprawdę są razem na wonią duszących stepach

o luǳie luǳie w trawach luǳie nad wodą czarną
eden was urok ogarnął eden nas urok ogarnął
starcy chłopięta matki a i ǳieciątko ǳiewice
wieńczony

to samo to samo to samo
pod księżycem

⁴girlanda — ozdoba ze zwo ów liści lub kwiatów podwieszonych z boków. [przypis edytorski]
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