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Brat
Odtrąciłaś dłoń mo ą… Zachmurzona zorza

Przeobrażała świat.
Wieczór

A zawołał cię właśnie z pobliskiego łoża
Umiera ący brat.

Śmierć, Kobieta,
Mężczyzna, Miłość

Pobiegłaś i wróciłaś… Już nie żył… A w niebie
Chmurom się złocił — los.

Szepnęłaś: — «Odtąd tylko należę do ciebie». —
I w łzach się złamał głos.

I nie patrząc ci w oczy, spytałem półgłosem:
— «Czy wieǳiał?»… Rzekłaś: — «Tak». —

Za oknem, myśl o dalach wznieca ąc ukosem,
Przemknął na zawsze — ptak.

Ptak

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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