


 

 

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-
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To pewne
Młoǳi prowinc usze ma ą literackie naǳie e.
Będą zwolennikami pierwsze ciepłe liryki,
potem trochę barǳie gorzkie , ale przez to do rzałe .
Będą zdania, że liryka służy zrozumieniu
siebie i świata, że udoskonala.
Na awangardę będą patrzeć pode rzliwie
i z pewną wyższością, co zna ǳie wyraz
w ich skromności, solidnym lirycznym rzemiośle
i świadomym ograniczeniu zamierzeń
(to est pewne, lepie skromnie, ale rzetelnie).

Będą ednak pełni entuz azmu.
I optymizmu.
Bo choǳi o sprawy poważne.
Oddaleni od kłótni stolicy
wieǳą, co o tym myśleć.
Na podoręǳiu ma ą zawsze kra obrazy:
las, rzekę, skłębione płaty chmur,
czy nawet na wpół zżarty przez czas drewniany parkan.

Są pewnie mie sca, gǳie po prostu
druku e się to, co est dobre.
Ale tę kwestię można pominąć i prze ść na pole
przez ǳiurę w plocie, na lepie esiennym wieczorem,
popatrzeć na niebo albo drzewa,
na cokolwiek,
toż wszystko przypomina o nietrwałości!
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