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Zapomniane pocałunki
Kto liczy nasze pocałunki,
kto na nie zważa?
Luǳie ma ą troski i sprawunki,
Bóg światy stwarza…
Zapomniane przez nas dwo e ich różowe mnóstwo
spada na dno naszych dusz
ak płatki miękkich, na pięknie szych róż…
Tam leżą i ciasno zduszone na sobie
słodkim ole kiem się pocą,
który rozpachnia się w nas każdą nocą
i każdym ranem,
i życia zwykłego esienne ubóstwo
czyni róż kra em, perskim Gulistanem¹.
Kto nasze pocałunki liczy?
Kto na nie zważa?
Bóg światy stwarza,
nie zapisu e w księgach słodyczy…

¹Gulistan — miasto w Uzbekistanie oraz alternatywny tytuł poematu Ogród róż Sadiego z Szirazu. [przypis
edytorski]
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

