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PIOTR SOMMER

Dwa wiersze dla Młodego
Rower
Popatrz, to drzewo a to słup
to liście i gałęzie a to druty
i powtórz po mnie, zapamięta
bo uż ciemnie e świat

Tu biegnie pies a tu samochód
tu szosa a tu eszcze dróżka wydeptana
z okien nas coraz bleǳie widać
bo uż ciemnie e świat

A oni adą na rowerze
o ciec i syn przed nim w koszyku
wskazu e palcem każde słowo
i palcem sprawǳa świat

Ktoś ich popęǳa
nikt nie popęǳa
wciąż eszcze widać
mało co widać
bo uż ciemnie e świat

To życie, które śpi
To życie, które śpi przede mną
trzyma ąc w ręku (we śnie)
akiś przypadkowy przedmiot,
przedmiot snu, który mu dałem
na uspoko enie (w ciągu) dnia,
czy do zabawy (wszystko edno
co), żeby mi dało spokó —

to małe życie tak łomocze
całą krwią i wypiera mnie
na zewnątrz, wy mu ąc sobie
ze mnie taki biały szept,
bielutki, ak gdybym miał
pokochać własną nieobecność;
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