


 

 

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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Zdrada
Nie upilnu e mnie nikt.
Grzech z zamszu i nietoperzy

Zdrada

zawisł na strychach strachu półmysią głową w dół —
O zmierzchu wymknę się z wieży, z warowne ucieknę wieży, Ucieczka, Zazdrość
przez cięcie ostrych os,
przez zasiek zatrutych ziół —

Ciężko powstaną z rumowisk tłoczące turnie przykazań,
dwaǳieścia piekieł Wedy¹.

Obycza e

płomienie,
wycie
i świst,
noc fanatyczna zagrozi, zakamienu e gwiazdami,
rtęcią wyślizgnę się z palców.
Nie upilnu e mnie nic.

Ty w wilka się zmienisz, a w pliszkę,
ty w orła, a w kręte ǳiwy —
nieprzeniknionym zamysłem uprzeǳę każdy twó pościg.
Nie upilnu e mnie świat, Wierność
o, luby — o, drogi — o, miły,
eśli nie zechcę
sama
słodkie ma owe
wierności.

¹Wedy — święte księgi hinduizmu. [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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