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Koniec wróżą lekarze.
Przy echała roǳina,
Sasowani grabarze
Męża, brata i syna.

Roǳina, Smutek, Lekarz,
Żałoba

Słońce mocno przypieka,
Każdy atom rozkłada —
Jakąś resztkę człowieka,
Kosmicznego owada.
Resztka życia kołata,
Lecz uż płuca wyplute…
Jeszcze eden ǳień lata
Gruźlikowi nad Prutem¹.

Lato, Drzewo
Choroba

A tu z każdym dniem odły
Stokroć w lipcu wonnie sze…
Cóż, i odły zawiodły,
Nie pomogło powietrze.
W termometrze rtęć skoczna
Jutro się uspokoi.
Z próżnią przykro widoczną
Przestrzeń wnet się oswoi.
Poprzez wonność odłową
Pó dą, każde w swą stronę,
Ciało — w ziemię lipcową,
Dusza w góry zielone.

¹
— rzeka graniczna pomięǳy Rumunią a Mołdawią, w południowo-wschodnie Europie, lewy dopływ
Duna u. [przypis edytorski]

Śmierć, Dusza
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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