


 

 

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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coda¹
fale choǳą cichutko
z drugiego brzegu od bagien

Woda

prowaǳi wesołą łódkę
łopoczący żagiel

twarz rybaka w refleksach wiosny
kapelusz nad nią stoży się wysoki
ogorzałe ręce pogrąża ą płytko wiosło
burząc w woǳie obłoki

one i żagiel za cypel płyną prosto
pod wierzbę obciążoną złocistym okwiatem
w milczeniu plam świateł
luby est postó

taki w pamięci pe zaż się otwiera
choć ǳień nie eden go pokrył
ezioro na litwie nazywało się wiero
ten rybak bogdan modry

myślę miasto niebo w łunie rudawe
tam zǳiera płuca we wrzasku odlewni wentyl

Miasto

pod kratami mostu okręt zawył
stocznie remizy dymią
wszystko cenię ceną legendy
krzyk miasta ciszę na łoǳi
legendą olbrzymią ǳień ak co ǳień

¹coda — końcowy, zwykle o szybszym w stosunku do całości tempie, agment utworu muz., oparty na
ego materiale tematycznym. [przypis redakcy ny]
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