Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Luǳie w białych domach mówią to pole chwały
w nieǳiele choǳą do kościoła i na białe proces e
ulicami czystymi w słońcu przebiega pies biały
w białym kwitnącym parku Zakochana czyta poez e
Ale tuta nie ma wcale białości
w szare ziemi rowy pełne brudnych żołnierzy
dym siny i różowy przechoǳi do nas przez rzekę
nie białe żółte są kości
armatniego ataku ognisty prąd
na niebie nieustannie leży
to ont
to zstąpienie do piekieł

Wo na

Piekło

Odcinek  i wzgórze 
we dnie szturmy i strzały
a w nocy przez dym przeǳiera ą się reﬂektory
po drutach kolczastych biega ą błyski żywe ak rtęć
wszystko ma wtedy inne kolory
Gdy cicho zbłąkana kula wślizgnie się w białe czoło
znienacka zrobi się biało (nawet na oncie)
biała nieǳiela biały park piesek biały
zatańczą wkoło
Pole chwały

Śmierć

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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kamien-ont
Tekst opracowany na podstawie: Józef Czechowicz, Kamień, Biblioteka Reﬂektora, Lublin 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Katarzyna Kwiatkowska, Marta Nieǳiałkowska, Weronika Trzeciak.
Okładka na podstawie: darkday.@Flickr, CC BY .
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
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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