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Przymierze
Józefowi Wittlinowi
O, kiedyż z ziemi twardego rǳenia
Na sprawy nasze zgodę dobęǳiem,
Na słowa z ciebie, na słowa ze mnie —
Jakimż wysiłkiem, akimż narzęǳiem?

Konﬂikt

Przecież ednako skrzypi w nas, gnie się
I trzeszczy ǳień nasz — abłoń garbata,
Owoce cierpkie w piersiach obraca,
Gnatem korzennym nogi oplata.
Przecież ednako na nowe lata
Nasiona bólu łuskamy z siebie —
Na utro two e, na utro mo e,
Na nasze utro o lepszym drzewie.
O, kiedyż, matko, plon wykołyszesz,
Naǳie ą wze ǳiesz, do rzała tryśniesz
Ziarnem spod kości, spod krwi — przymierzem
I koniczyną o czworoliściu —

Ziarno
Ziemia

Niecha porośnie, niecha wygłaǳi
Żywoty nasze szyte i rwane,
Nad twoim domem, nad domem moim,
Niecha się przy mie dobry poranek.

Zgoda, Pokó

Uderzy niebem, zapachnie wiatrem,
Zaǳwoni wilgą w bliskie olszynie,
Byśmy się, wrogu mó , nie wstyǳili
Świerszcza o zmierzchu znaleźć w kominie.

Wróg, Przy aźń

Abyśmy z mowy, co w żyłach płynie,
Zielone słowa, oliwne wzięli,
Gałązki młode, pędy kwietniowe —
Pierwsze naǳie e te ziemi.

Krew
Słowo, Sielanka, Zdrowie

Niecha woła ą w wiosennym szumie,
Że blizny nasze w ziołach wygoim,
Że bęǳiem przecież miłymi gośćmi,
Ty w słowie moim, a w słowie twoim.

Blizna
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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 .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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