


 

 

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.

PAWEŁ KOZIOŁ

Cierpliwie
CIERPLIWIE odbierałem wierszom wzrok ak teraz
ma ą na ciebie na większe światło patrzeć
czy trzecim okiem zimnym zamkniętym okiem kropki

łapczywie zabierałem im głos saǳąc w ustach
ostry i obcy ęzyk płomienia ak teraz
miałyby odpowiadać zmieniałem charakter

pisma stał się tak czysty że aż nieczytelny
i siebie tak poprawię powoli nieznacznie
ale skreśla ąc więce niż napisane niż est

wciąż rozstra a ąc rytm zǳiera ąc stro e
dźwięku bo teraz słowom stać przed tobą
nago

+++
gdyby księżyc nie palił

na wolnym ogniu

nas
także ognia
ale na uwięzi

noc spadłaby ak balon
na głowy drzew
bez koron

a tak
a tak się wznosi

także na uwięzi

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/koziol-czarne-kwiaty-dla-wszystkich-cierpliwiegdyby-ksiezyc/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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 Wolne Sztuki ..
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/koziol-czarne-kwiaty-dla-wszystkich-
cierpliwiegdyby-ksiezyc/
Tekst opracowany na podstawie: Paweł Kozioł, Czarne kwiaty dla wszystkich, Staromie ski Dom Kultury,
Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Aleksandra Sekuła.
Okładka na podstawie: Forest still life with great morning glory and toad, Otto Marseus van Schrieck
(/–), 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.

  Cierpliwie + gdyby księżyc nie palił 
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