


 

 

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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mózg lat 
chmury wyże niże to nuty
broǳą w błękicie luzem

Obłok

broǳą i mo e buty
w letniego wiatru struǳe

kapliczki ze świętym anem
w wianeczku zawiędłych bylin

Motyl

dosięgnął niewypowieǳiany
obłok motyli

dale drogą na łąkę
wędru pagórem gliny
torze kole ki
papierowy powó poprzerastał szyny

do łąki ścieżyna pałąkiem
na dół z nasypu
depcąc trawę u rzeki
nagi chłopak zakipiał

Młodość

gǳie się choiny kończą
zasłania ące miasto
wyrzuca sto wiotkich rączek
mózg lat dwunastu

mięǳy kroplami chabru
na rybie łusce fali
trzepoce się chyży kaprys
torsu gibkiego spirala

krzyk o południe o potok
krzyku pełne usta i garście
w ekstazie słońca ak motor
pali się mózg lat dwanaście

patrzę ǳień iǳie za południe uż niesymetryczny
wkrótce wieczór nasypie się ak góra
wiatr trawy ruszył a nie drgnąłby komin fabryczny
ze złote rzeka bęǳie bura

chłopcze chłopiec utro po utrze
radość naga a to nie życia zaczyn

Dorosłość, Żołnierz

zamknie się na zawsze ak kluczem
w  chłopcze na rzekę spod hełmu popatrzysz
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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
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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Wesprzyj Wolne Lektury!
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
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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