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*** (Rośniesz, nocy kamienna…)
Rośniesz, nocy kamienna, i coraz mi cięże
przeǳierać się przez cienie w zakamarkach grozy.

Noc, Miasto

Wiatry — maski bezgwiezdne — dmą w spróchniały księżyc,
tynk się sypie i bielmem kałuże zachoǳą.

Nad brzegami epoki ak nad wyschłą studnią
zatrzymam się. Poǳiemne ękną wodopo e.
Chciałem dotrzeć do siebie i coraz mi trudnie
łamać myśli i słowa z kamieniem oswoić.

Ci luǳie, których mĳam, akże inni we mnie,
a akże inni w sobie, gdy błąǳąc, zawaǳam
o wielkość, którą sercem mierzyłbyś daremnie,
o wielkość, którą mierzą złotem i żelazem.
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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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