


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.
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pieśń
wieczorze seledynowy łuku pachnący
o wieczorze askółek

Wieczór

turkusy chryzolity¹ rubiny beryle²
wśród wiz i dawno uż czułem
ślubny śpiew nocy
zamknięty w wielkie motyle

o
pachnący wieczorze poda dłoń
sypie się zmięte powietrze popiołem
do kin przez zapasowe drzwi wbiega ą konie Koń
i włosy równo ucięte nad czołem
a ot i różowy dom
i deszcz drobny iǳie mięǳy buki
seledynowym łukiem

Deszcz

skręca ą się ak muskuł elipsy ciemności półzmroku
wąska est brama

Ciemność

w chłodne kośbie³ zapachów
schody i rząd świeczników wiodą cię na zachód
czy ty czy inny w sennych gwiazd otoku
ucz się seledynowymi okrętami kłamać

o wieczorze
o

Morze

sierpniowe święto
do kolan ǳiewczętom
sięga ące grą ak morze
ak morze

¹chryzolit — minerał barwy żółte lub zielonkawe z grupy oliwinów, kamień szlachetny stosowany w ubi-
lerstwie. [przypis redakcy ny]

²beryl (gr. berillos: morska zieleń) — przezroczysty minerał o szklistym połysku, krzemian berylu i gli-
nu. Jego zabarwione odmiany są kamieniami szlachetnymi, np. zielony to szmaragd, niebieski to akwamaryn.
[przypis redakcy ny]

³kośba — koszenie zboża lub trawy. [przypis redakcy ny]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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