


 

 

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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Małość
kaczka się tapla rower się telepie
tęże e piach
trzęsą się meble w rozgrzane przyczepie
cień się powiększa na trawie przy sklepie
grążąc ǳieciaki pogrążone w grach

kręcą się tryby na moim przegubie
przy budach psy
gdy kocim wzrokiem łapię wciąż i gubię
ptaki niezgrane ak na wieczne próbie
Vingt regards sur L’Enfant Jesus¹

wǳięczą się chwile choć się czai trwanie
i e połyka ak żarłoczny kos
a one krwawią ak maliny w ǳbanie
trup Oliviera pływa po Sekwanie
i śpiewa na cały głos:

nie darmo miłość roǳi się skrzydlata
a w sklepach goły pokutuje drób
bo to dla trupa jedyna zapłata
zwłaszcza gdy sąǳił że traci pół świata
z powodu małych stóp

na dachach kruche złocą się anteny
nad topolami polatu e puch
a co tam dale uż się nie dowiemy
gdy nie chcąc wierzyć że się rozstaniemy
male e duch

wrzesień 

¹Vingt regards sur L’Enfant Jesus (.) — Dwaǳieścia spojrzeń na ǲieciątko Jezus, cykl utworów . kom-
pozytora Oliviera Messiaena. [przypis edytorski]
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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