


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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ǳisiaj verdun¹
samochody planety świecące deszcz stał ukosem
przechodnie w melonikach melonik czarny owoc

Miasto

cienie rzeczy ulica czarnie szym mruczały głosem
tylko tramwa uparciuch błyskał na drucie różowo

nad ezdnią latarnie wisiały mleczne obłoki
wieczór a mleczne obłoki lecz wyże było ciemno
kanciaste bryły kamienic w żałobie mroku po kim
a dach zupełnie ak balon w górę gǳieś zemknął

no powieǳ czy nie spoko ne ciche miasteczko stolica
a przecież na trotuarze nowy świat trzyǳieści dwa

Samotność

moknę na deszczu marząc ak podchmielony polic ant
samotny w tłumie a

zlikwidowano wo nę spętano paktów powrozem
na próżno bo my wciąż na oncie bĳemy się

Wo na

patosem ǳiał świszczących bomb grozą
estem wciąż na pustyniach verdun

deszcz na asfalt światło na krzyk warszawy
oczy mkną na kolumnę ogłoszeń bo ona z chlebem Chleb
od wewnątrz czu e mózg wo enną czerwoną prawdę
rozumiesz
cóż po chlebie kiedy nie smarowany niebem

¹Verdun— mie scowość w północno-wschodnie Franc i, nad Mozą. W roku  w czasie I wo ny światowe
toczyły się tam krwawe walki pozycy ne, w których poległo ok.  tys. żołnierzy. [przypis redakcy ny]
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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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