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Wracam, wracam po długie rozłące —
Dłonie two e, niecierpliwie lgnące!

SpotkanieTęsknota

Wszystko — dawne, a niby na nowo —
Drogi oddech — zna omy ruch głową…

Przemiana

Znów prowaǳisz przez wszystkie poko e,
I iǳiemy, iǳiemy obo e…

Kobieta

Nowe sukni nie postrzegłem wcale —
Śmiech twó ǳwoni, że patrzę niedbale.

Pokazu esz dłonią niespoǳianie
Nowe w kwiaty obicia na ścianie

I list do mnie zaczęty na stole —
«Pełen żalu… Niech leży… Tak wolę».

List

Okno nagle otwierasz w głąb nieba —
Niepotrzebnie, a właśnie tak trzeba.

Dłoń mą tulisz do serca, więc słyszę
Jak uderza — choć w ustach masz ciszę…

Cisza, Milczenie, Tęsknota,
Łzy

I w te ciszy, w straszliwym milczeniu
Skroń mi, płacząc, składasz na ramieniu.

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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Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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