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Krajobraz
Gwiazdy — łzy światła, opadła
noc przez szyby wybite arkad…
noc odpływa w nagęstłą przestrzeń
w czarnych, wodą ciekących barkach.

Mosty broǳą w prąd wlane czernią,
gwiazdy czochrzą włosy mgłom wiklin…

Noc, Miasto, Rzeka

Przeszli luǳie, którzy szli mostem…
Oczy cicho w złe miasto wnikły…

Rzeka gęsta wolno poziewa
w duszną szarość ciemnego płynu,
most się w niebo wrzyna żelazem
na krzyżowych wygięciach klinów…

Głodem cierpkim usta mdlą puste,
połyka ą gorzkie łzy świateł…
Szare nocą znad śliskich wiklin
pełźnie świtem niebo ak krater…
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
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