


 

 

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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knajpa
Tłumnie mĳały się auta
centkowane kręgami lamp
wracano z rautu¹

Zabawa

Nagie ramiona w bransoletach pochylały się nad brukiem
równolegle poziomo i w ukos

Alkohol

z gestów dam
wynikało że chcą spęǳić wieczór w gabinetach
pić wesoło i długo

Błysła zabawa

Nie było gwiazd
nie wiadomo było czy noc uż schoǳi

Noc

w czterech edwabnych ścianach nie ma ulic miast
nikt nie przechoǳił

Głosy w pĳaństwie gasły głaskały się coraz dale
smukły pan całował ażurowe pantofelki

Alkohol, Zabawa

edna para tańczyła
spadała komenda pĳ nale
z ust panienki w sukience lila
gulgotały nad kieliszkami butelki

Nagle zaczęły się przesuwać kąty gabinetu
żeby nie upaść musieli usiąść

Alkohol, Pĳaństwo

czarne nocne okno błąǳiło ze ściany na ścianę Światło
kwadraty posaǳki goniły za daleką metą
wydęte banie portier wirowały nad stołów oceanem

Usiedli usnęli
gabinet ak wagon pomknął ku świtowi

Potwór

głowy pĳane odrzucili w tył
żyły im nabrzmiewały krwią i alkoholem
a z niemocy tych głów z gorączki żył
realizu e się fantom-Golem ²

Byłby może zmiażdżył tę gromadę
ale oto Świt
w liryce dalekiego tanga
zaczął warczeć coǳienny motor

¹raut (z ang. rout) — większe uroczyste przy ęcie wieczorne bez tańców. [przypis redakcy ny]
²Golem (z hebr. bryła, bezkształtna masa) — w tradyc i żyd. istota stworzona z mułu i gliny na kształt

człowieka, która ednak nie mogła mówić ani mieć potomstwa. [przypis redakcy ny]
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zmieniło się niebo blade
w askrawy prześwietlisty hangar

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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