


 

 

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

Wiersz winien
WIERSZ WINIEN wieǳieć do akiego głosu
zwracam go nawet barǳie niż o tym co zwracam
w kopercie nocy aki dług nakazu e

lampie stawiać kompanię honorową światła
u okien u bram powiek dopilnować niech
we ǳie co czeka na moich granicach

wiersz to powtórzę gdy uż pada musi
wieǳieć nie tyle co go przygniata ile
że pada w odpowieǳi i na akie pytanie

więc trzeba mu powieǳieć ode dź ode mnie wierszu
lecz idź do nie bo przecież w e imieniu szukałeś
samogłosek zna du ąc tam milczenie syk piasku

+++
posłucha cie i wy dla których estem milczeniem

tak niespoǳiewanie wyrasta ono na ustach
i na początku zda e się równie naturalne
ak słowa które chce obiecać mo a cisza

a przecież wiecie że cisza nie może obiecać
posłucha cie i wy których nie wiǳą oczy
tego pustego poko u gǳie lampa zamiast oświetlać
edynie się zasłania tarczą blasku

ak gdyby chcąc przypomnieć że też est osobno
wy wszyscy którzy macie zwycza bycia gǳie inǳie
na przykład w gwarnych mie scach gǳie drzwi skrzypią
albo sami zamknięci w świetlistych ścianach świtu

z twarzą zbyt przezroczystą by przy ąć na nią spo rzenie
posłucha cie i wy którzy odpowiadacie
takim samym milczeniem pozwólcie zrozumieć
ak brzmi pytanie do te odpowieǳi
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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-
wiersz-winien/
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.
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