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Spojrzenie
Nic nie powróci. Oto czasy
uż zapomniane; tylko w lustrach
zsiada się ciemność w mo e własne
odbicia — akże zła i pusta.

Przemiana

O znam, na pamięć znam i nie chcę
powtórzyć, naprzód znać nie mogę
moich postaci. Tak umieram
z pół-ob awionym w ustach Bogiem.
I teraz znów sieǳimy kołem,
i planet dudni deszcz — o mury,
i ciężki wzrok ak sznur nad stołem,
i sto ą ciszy chmury.
I eden z nas — to estem a,
którym pokochał. Świat mi rozkwitł
ak wielki obłok, ogień w snach
i tak ak drzewo estem — prosty.

Miłość

A drugi z nas — to estem a,
którym nienawiść drżącą począł,
i nóż mi błyska, to nie łza,
z drętwych ak woda oczu.

Nienawiść

A trzeci z nas — to estem a
odbity w wypłakanych łzach,
i ból mó est ak wielka ciemność.

Cierpienie

I czwarty ten, którego znam,
który nauczę znów pokory
te mo e czasy nadaremne
i serce mo e barǳo chore
na śmierć, która się lęgnie we mnie.
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e prz j o ne e r
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
o e z po
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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