


 

 

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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opowiadanie
dian kończący rachunki zatęsknił tak za obrazem
że nawet w sło ach stołu unęły dymy nad rzeką

Marzenie, Praca

za abłkiem odpływa ącym spoglądał wędkarz starzec
punkt perspektywy e wciągał rzucony dość daleko

owoc ten targowisko zroniło skłute dżdżu szydłem
a przylepione do wzgórz ro nymi plastrami tłumów
gǳie mleko w obłych blaszankach białym trzepało skrzydłem

targ ów zroniło miasto niech się pole e ku woǳie
miasto wsporniki¹ pochyłe igły gotyckich wieżyc

Miasto

które krzyżami od Tró cy boǳie obłoków łoǳie
i biega w arach zielonych nie chce ak inne leżeć

dian przechoǳił tamtędy niedostrzegalny a hardy
darł ornaty lazuru aż słodko w zaułkach grało
natknął się na włóczęgów tak ostro sypali karty
nie patrząc znad gry do góry na piękne tęczy pałąk

Gra

odbiegam od rytmu wiersza dian patrzy ze schodów wielkich
znów targowisko w błocie dwóch dorożkarzy podeszwy
eden kiełbasę ǳielił drugi bulgotał z butelki
na przy acielskie śniadanie pośród drzew kałuż i mierzwy²

Jeǳenie

dian wraca wróć do wyliczeń świeżość poranka wiotcze e
zachłanny świat ak banię wynosi nad siebie światło
dian czas na ciebie spełnĳ matematyczne naǳie e
doprawdy starzec rybaczy stracił uż z oczu abłko

¹wspornik (archit.) — występ w murze często ozdobny, służący do podtrzymywania. [przypis redakcy ny]
²mierzwa (gw.) — zgnieciona słoma, używana na częście na ściółkę lub naturalny, organiczny nawóz, gnó .
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