


 

 

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

Z tamtych wakacji
Z TAMTYCH WAKACJI wywołu ę cię
przez radio wiersza pod słowami fala
na które nadawałem: odpływ Radio ak

radio nie wie co mówi dostra a się Eter
dusi tak samo ak ǳiś gdy złapana
fala z wtedy wyrywa się spod stóp czas zbiec

ak klif do morza ostatecznie Tylko
gǳie po te woǳie w ustach do ciebie do siebie?
wahaniu mięǳy dwoma powrotami

morze przynosi lustro każdy krok
wiatru przykle a się do skóry tylko niebo
podeszwy ma błyszczące iǳie

na nas

+++
cyrkle askółek piętra askółek litery

ptaków niebieski inic ał twoich pleców eśli
nie zaczniesz te rozmowy zgasisz niebo liczę
punkty askółek układa ą się
w alfabet braille’a

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/koziol-czarne-kwiaty-dla-wszystkich-z-tamtych-wakacjicyrkle-jaskolek/
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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-
z-tamtych-wakac icyrkle- askolek/
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.

  Z tamtych wakacji + cyrkle jaskółek 
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