


 

 

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.

JAŚ KAPELA

Jeszcze jeden wiersz o wojnie
ze zbioru Prolog: wo na

Wo na to rośliny,
które zostały w mieszkaniu Ani w Kĳowie
i nie ma kto ich podlewać.

Wo na, Rośliny, Opieka

Było kiedyś takie miasto Mariupol.
Wcześnie a też o nim nie słyszałem,

Miasto, Katastrofa, Sława

a teraz zostały z niego tylko ruiny.
Dobrze wiem, ak to est, gdy sta esz się znany
z tego, że zostałeś roz echany.
Bogu ǳięki, że nie rakietami
powietrze-ziemia.
Ale czemu słychać syreny?

Oddycha !

Czy kwiaty przetrwa ą wo nę?
Przy aciółka zbudowała spec alne
konstrukc e irygacy ne.
Czy mama pó ǳie e podlać?
Czy musimy spytać Putina?

Co cię nie zabĳe,
zostanie z tobą na zawsze.

Cierpienie, Śmierć

Zszarga ci nerwy i połamie serce.
Bęǳie cię dręczyć nocami
i zmuszać do płaczu w na mnie odpowiednich momentach.
Twó ból nie minie.
Co cię nie zabĳe, zrobi z ciebie zombi,
trzęsącą się galaretę, w pościgu na luǳi,
którzy nie będą przed tobą spierdalali.

Czy nie lepie byłoby umrzeć,
czy nie byłoby lepie dać się zabić?
Czy lepie płynąć przez ten ocean łez?
Na składaku z połamanego serducha
i pogruchotanych wartości
mam po echać na wo nę?
Nigdy za tym nie głosowałem,
a eśli prosiłem, to tylko w żartach.
Ostatnio ednak żarty zbyt często sta ą się rzeczywistością.
Na szczęście ciągle wolno
śmiać się i marzyć
o płonących ruskich czołgach.
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Mama Ani poszła podlać kwiaty,
dęby na balkonie trzyma ą się mocno.

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych
warunkach ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kapela- eszcze- eden-wiersz-o-wo nie
Tekst opracowany na podstawie: Jaś Kapela, Wo ownik MDMA, wyd. Staromie ski Dom Kultury, .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Boletus luridus, Anna Maria Hussey (–), domena publiczna
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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