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Hymn wieczorów miejskich
Miasto tańczy drżącego kankana¹
w barwnym mleku świateł rozproszone
dyszy niebo ak zgaszony dywan
namarszczony z flandry skich² koronek
asfalt ślisko ucieka przed światłem
w łuk
w umarłym kadłubie ulicy Miasto
można barǳo głośno mówić
można… barǳo cicho krzyczeć.
Latarniami miasto zgasi gwiazdy
i dźwięk zacznie w banię nieba wnikać
sam zostanę na czarnym asfalcie
balansu ąc krawęǳią chodnika.

II. []

¹kankan — kabaretowy taniec ancuski. [przypis edytorski]
²Flandria — historyczny region, obecnie wchoǳący w skład Belgii, Holandii i Franc i. [przypis edytorski]
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