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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żal
głowę która siwie e a świeci ak świecznik
kiedy srebrne pasemka wiatrów przeuwa ą
niosę po dnach uliczek
askółki nadrzeczne
świergocą to mało idźże

Starość

tak choǳić tak oglądać sceny sny festyny
roztrzaskane szybki synagog
płomień połyka ący grube statków liny
płomień miłości
nagość

Przeczucie

tak wysłuchiwać ryku głodnych ludów
a to est inny głos niż luǳi głodnych płacz
zniża się wieczór świata tego
nozdrza wietrzą czerwony udó
z potopu gorącego
zapytamy się wza em ktoś zacz

Koniec świata, Wieczór

rozmnożony cudownie na wszystkich nas
będę strzelał do siebie i marł wielokrotnie
a gdym z pługiem do bruzdy przywarł
a przy foliałach urysta
zakrztuszony wołaniem gaz
a śpiąca pośród askrów
i ǳiecko w żywe pochodni
i bombą traﬁony w stallach
i powieszony podpalacz
a czarny krzyżyk na listach

Śmierć

o żniwa żniwa huku i blasków

Wo na

czy zdąży kręta rzeka z braterskie krwi odrǳawieć
nim się kolumny stolic znów podźwigną nade mną
naleci wtedy askółek zamieć
świśnie u głowy skrzydło poprzez ptasią ciemność
idźże idź dale

Ptak

Krew

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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