


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Ars poetica¹
Wiersz est we mnie zły, obcy, zły i nienawistny,
i pali mo e noce gore ącym ogniem,
iǳie przeze mnie tłumny, rozkrzyczany sobą
ak pochód ulicami niosący pochodnie.

Wiersz est zły, nienawistny, chce rozerwać formę
( ak to ciężko zakuwać wolnego w ka dany),

Poez a

chociaż wydrę go z głębi palącego wnętrze,
nigdy całkiem nie będę ego władczym panem.

Z krzykiem szarpie się, męczy, aż strzeli wołaniem,
potem stanie się obcy, przy aciel niedoszły,
stanie w progu zamarzłym, płonący, stworzony,
i pó ǳie w mróz wieczorów tam, gǳie inne poszły.

jesień  r.

¹ars poetica (łac.) — sztuka poetycka. [przypis edytorski]

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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