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PIOTR SOMMER
   

Mięǳy przystankiem a domem
Pawłowi i Helenie

Iǳiesz odwieǳić przy aciela po pokazie filmów,
two a żona została w domu sama,
two a matka, o które zaczynasz myśleć
po wy ściu z autobusu, est w innym mieście,
chora, wczora dostałeś od nie telegram;
mięǳy przystankiem autobusu linii -bis
a domem przy aciela (czyli: przechoǳąc obok
zamkniętego sklepu, kupu ąc papierosy
w kiosku przed domem oraz eszcze w winǳie),
zanim we ǳiesz do mieszkania i zaczniesz
tę wieczorną konwersac ę z nim i ego żoną, esteś sam;
two e ǳiecko wy echało wczora
do roǳiców two e żony, est samo,
bez ciebie i bez swo e matki.
Myślisz o tym wszystkim zanim otworzą się drzwi,
gdy śnieg prószy ci w twarz, chociaż est
trzecia dekada marca, przemierza ąc szybko
ten krótki dystans mięǳy przystankiem a domem.
Nagle zauważasz tę coǳienną samotność, akby wbrew sobie
i wbrew tym, o których myślisz.
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