


 

 

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-
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śmierć
Za ścianą płaczą ǳieci
Ona do mnie mówi

Śmierć, Dźwięk, ǲiecko

Oddycham lodowym kwieciem
nieznanych równin

A tam kołysanki
a tu chust poszum
nie ma nic gorętszego cichszego od e głosu

Na próżno ży ę myślę choǳę tylko przed Progiem
a gdy płynę przez miasto wieś
szumię lasami kawiarnią bezdrożem teatrem
to ona zawsze est gǳieś
za ciszą nocną wiatrem

Zgłuszyć nie mogę

Nieruchome nad ulicą zachody
mieǳiane ak grosz

Miasto

gwarzące syrenami samochody Wierzenia, Śmierć
mury fabryk w nieustannym tętnie
mądry pociągu bieg
krzyczą o życiu namiętnie
nie wierzą że est brzeg

Ja chcę nie wierzyć i nie chce wierzyć mały poszarpany kruk
którego psy rozdarły
śmierć choǳi ona do mnie mówi szeptem gorącym Śmierć, Bóg
zda e się że z obrazu złotego dna wychoǳi Bóg
schyla się nade mną umarłym i krukiem zdycha ącym

Na rzęsach wstydliwa łza
wiǳę w nie świat gliniany ak skarbonka
nachoǳi na mnie lodowa łąka
to uż nie a

Śmierć

I ciebie kruku nie ma
(może nikogo nie ma za złotym tłem)
zawiły schemat
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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
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