


 

 

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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przemiany
Ży esz i esteś meteorem
lata całe tętni ciepła krew

Maszyna, Ciało

rytmy wystuku e maleńki w piersiach motorek
od mózgu biegnie do ręki drucik nie nerw

Jak na mechanizm przystało
myśli masz ryte w metalu
krążą po ǳiwnych kółkach (nigdy nie wy dą z tych kółek)
esteś system mechanicznie doskonały
i nagle się coś zepsuło

Oto płaczesz
po kątach trudno znaleźć przeszły tyǳień
linie proste falu ą — zamiast kwadratów romby
w każdym głosie słychać w całym bezwstyǳie
Ostatecznego Dnia trąby

Otworzyły się oczy niebieskie
wiǳą razem witrynę sklepową i Sąd

Oko

przenika się nawza em tłum—archanioły i luǳie
chmurne morze falu e przez ląd
ulicami skroś tramwa e w poprzek
suną mgliste rydwany
pod mostami różowe błyskawice choć gruǳień

Otworzyły się oczy niebieskie
wiǳisz siebie-marynarza w Az i

Wspomnienia

a zarazem -letniego -letniego chłopca
na warszawskim podwórku
i siebie przed maturą w gimnaz um
namnożyło się tych postaci sto ą ogromnym tłumem
a wszystko to ty
nie możesz tego ob ąć szlifowanym w żelazie rozumem

Myśli proste falu ą światy zaćmiewa wichura
gǳie wiatr dmie—gasną latarnie
trąba w ciemności ponura
i wołasz
WŁADYKO¹ PRZYGARNĲ

Otóż i esteś umarły
w mechanizmie porusza ą się kółka ale nie te

Maszyna, Śmierć

przez zepsucie się małe sprężynki

¹władyka (daw.) — zwierzchnik, władca, pan. [przypis edytorski]
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spadłeś piękny meteorze
na zupełnie inną planetę

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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