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List do Jerzego Ficowskiego
Wiesz, wtedy (choć piszę to
eszcze teraz), drugiego ma a
 roku, kiedy zszedłem
ze schodów, a potem eszcze
niże , w poǳiemie dworca
i znowu poczułem ten smród

tysięcy papierosów wypalonych
tuta tego dnia (to znaczy
ǳisia ) i zdałem sobie sprawę
że nic stąd nie wywietrze e
nigdy, bo nie ma gǳie,
choćby nie wiem ile szlauchów

oblewało peron, bo za trudno,
za daleko do powietrza
two ego domu (skąd mi się
to wzięło, przecież uż
nie palisz), do twoich drzwi,
do twoich wszystkich

listów (przecież nawet nie
do mnie) w two e strony
świata, do two e ednoznaczne
ciszy, postanowiłem ci o tym
napisać, akbym miał
w gardle tobół, który

mi trudno otworzyć
od tylu lat, ak ǳiecku
kiedy otwiera pierwsze
słowa, na ostatnie szy kra obraz,
którego ktoś e nauczył,
tylko nie wie kto.
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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