


 

 

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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koniec rewolucji
Marszczyła się ceglasta woda
przygnębiały ą domy ceglaste

Miasto

żeglowała czarna łódź niepogoda
nad miastem

Deszcz

Dudnił deszcz o deseczki i deszczułki
na ǳieǳińcach tartaków zaśmieconych wilgotną trociną
na niebie było ciemno chmurno ak w zaułku
za niebem było sino

Mokro biły pomokłe sztandary
dymy zataczały się na bruku

Rewoluc a

spitym mglistorudawym pożarem
glęǳił z parkanów gruby druk

Z dalekie drogi mlask błota
salwy drą zmierzch koło koszar
a przedmieściem
przesuwało się uż w piosence gawrosza¹
w nieustannych mitraliez² terkotach

¹gawrosz (przestarz.) — wesoły urwis, ulicznik paryski, łobuz. [przypis edytorski]
²mitralieza (wo sk.) — szybkostrzelne ǳiałko o wielu lufach. [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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