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o niebie
Nie słychać uż biegnących baranków
wilgotne obłoki poszły do innych poranków
z puste hali nieba opada pył niebieski
ﬁltru e się przez drutów przerwy i kreski
południe przysypu e się suche i szorstkie
nad sylwetkami aeroplanów¹ i chłodem fabrycznych ǳielnic
Warto śpiewać ego chwałę est nasze i zamorskie
tak barǳo piękne gdy śmiga przez nie śmiały pion komina cegielni
a razem
nad dalekimi lasami ǳwoni błękitnym żelazem
pierwotne i olbrzymie
gdy stanąwszy u białego miasta napełnia się dymem
gdy wie że est dnia chlebem
warto śpiewać ego chwałę

Niebo

Południe est asno ednakowe
południe wygina swą powałę opada kruszynami tynku
za dni ǳiecinnych wyginała mi się nad samą głowę
i wtedy szeptał do mnie stamtąd ktoś mó synku

ǲieciństwo, Obraz świata

¹aeroplan (przestarz.) — samolot. [przypis redakcy ny]

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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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.

