


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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My…
Chaos leszczyn, rozchełstanych po deszczu,
pachnie tłustych orzechów miazgą,
krowy roǳą w parnym powietrzu
po oborach płonących ak gwiazdy,
O, porzeczki i zboża źrałe¹,
soczystości wzbiera ąca w wylew,
o, wilczyce karmiące małe,
oczy wilczyc słodkie ak lilie!
Ścieka żywic miodna pasieczność, Natura, Matka
wymię kozie ciąży ak dynia —
płynie białe mleko ak wieczność
w macierzyńskie piersi świątyniach.

A my…
…w hermetycznych

ǲiewictwo

ak stalowy termos
sześcianikach tapet brzoskwiniowych,
uwikłane po szy ę w sukienki,
prowaǳimy
kulturalne
rozmowy.

¹źrały (daw.) — do rzały. [przypis edytorski]
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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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