Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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polacy
więc na pierw blaski pną się po domach
wyże i wyże i gasną na rosie okien
warszawa wisła w ukłaǳie zodiakalnym nieomal
bo wiǳę wodnika pannę ryby

Warszawa, Światło

wieczór niwelu e zieleń i purpurę
wchoǳi po schodach wyżyn na niebo krok za krokiem
otrząsa się w zenicie zatrzymu e rǳawe obłoki
ciemno
ak gdyby
aksamitu fałdy urosły w całą górę

Wieczór

wieczór coǳienna daremna
forma syntez
wsparci wzrokiem o rzekę o kratowany most
da emy się ogarniać muzyce horyzontu
błyski w woǳie choǳą gwintem
gwintem spływa hałas uliczny
rozplusk mokry klaszcze dłońmi czarnymi o ponton

Rzeka

re estru ąc zdarzenia milczmy
bowiem pod świateł strażą sypią się perły uroku
pod świateł strażą błogo le ą się wieczór i lato
wiatr żarliwy radośnie parska
zginęły w drzew zadymce geniusze mroku
est tak akby nie grzmiała granica zamorska
akby nigdy przez falę nie stąpał skrzydlaty tanatos¹

Noc, Niebezpieczeństwo

Wiatr

przypomnĳ
przypomnĳ przypomnĳ
za miastem sprężona droga
przestrzeń mdli na nie w okrytych pyłem stopach
rozpostarły się szerokie rozłogi²
zły ugór pod noc podsuwa się bezdomnie
o uwierzyć że to ona
obmyta w zimnych potopach
ak ranni
w syntez formie którą est wieczór
utkwił po ręko eść głos

¹tanatos (mit. gr.) — syn Nocy i Erebu, brat bliźniak Hypnosa, uosobienie śmierci. [przypis redakcy ny]
²rozłogi — otwarta przestrzeń, rozległy teren, szerokie pole. [przypis redakcy ny]

Dźwięk

ego stal drży
ego smukłość wyrywa się z porządku rzeczy
Arkadia

we mnie to czy w nas czy za mną
ten gniew bez żalu
czyś to ty o czyzno serce los
czyś to ty słoneczna Jeruzalem³

³Jeruzalem — ǳiś: Jerozolima, edno z na starszych miast kanane skich, powstałe w  w. p.n.e., święte
miasto chrześcĳan, żydów i muzułmanów, do którego odbywa ą się pielgrzymki wiernych; przenośnie: o czyzna
dana narodowi wybranemu przez Boga, o czyzna doskonała i ako taka stanowiąca cel dążeń. [przypis redakcy ny]

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
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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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