


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Podróżniczki
Towarzyszkom podróży na wszystkich

kolejach świata — poświęcam

O podróże ednosta ne na strzyżonym miękkim pluszu…
Wczora Marna, ǳisia Wołga, utro może Jan-Tze-Kiang…
Patrzę w oczy smutne pani w fiołkowym kapeluszu
I uż kocham się, ak sztubak, taki duży, sławny pan.

O wytarty plusz poduszki dosyć szorstkie wsprzeć policzki,
Turkot ciszę ukołysze, wszystko bęǳie, ak przez mgłę.
I znów przyśnią mi się usta długorzęse podróżniczki
Całowane gǳieś wieczorem koło Moskwy czy Louvain…

Przy dą myśli wypłowiałe, ak dalekie sny o damach.
Tych, co kiedyś mnie kochały, zapomniały… może czas?…
Panieneczki złotogłówki zmysłowie ą w oknoramach,
Ostrym wiatrom się odda ą z całe siły, pierwszy raz.

Może śnią im się w wiatrakach baśnie ące złotozamki…
Pociąg czhał przez pola wężem z siłą  HP…
Panieneczki złotogłówki obuǳiły w sobie samki,
Z przymkniętymi powiekami leżą wparte w kąt coupé.

Znowu zacznie się sonata, tylko nie ta nasza, Jana.
Mo a biedna, mo a cuǳa, biała matuś małe Li…
Coś podkradnie się do okna, akaś ba ka Kellermana,
Bęǳie patrzyć niewiǳiana w tańcu spermy, ciał i krwi…

Może estem trochę senny?… Może estem trochę chory?…
Niestrawiony, pieprzny obiad wywołu e refleks żal…
W rozǳiawioną paszczę nocy depeszu ą semafory:
Jadę, król, do Polinez i, na swó autorecital!
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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
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
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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.

   Podróżniczki 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-podrozniczki
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/391
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

