


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Relentlessly craving¹
B.G.

wierszu, wierszu bądź mocny
ak fala uderzeniowa, koncert A-moll Griega
zapuść korzenie, zna dź źródło, kwitnĳ, wyda owoc
oży , wierszu, chcę two e krwi

wierszu, wierszu bądź tak niebezpiecznie piękny
ak pĳana kobieta na obrazie Muncha
liczą się tylko podstawowe barwy, żółty, czarny, czerwony
liczy się ogień

est czas naǳiei
i czas rozpaczy

liczy się ogień
eśli nie masz ciała
nie znasz miłości
ani nie znasz śmierci

wierszu, wierszu bądź w słońcu
w oku świata
w przemianie chleba w ruch
w ustawicznym rozpaǳie, który est warunkiem wszelkie syntezy
we krwi

ogniu
bądź
est czas naǳiei
i czas rozpaczy
liczy się ogień i lód

wierszu, wierszu bądź ak ciemna noc duszy

¹Relentlessly craving — Tytuł pochoǳi z tekstu piosenki „Wanderlust” B örk Gudmundsdottir (z płyty
Volta). [przypis edytorski]
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