


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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BRUNO JASIEŃSKI
  

But w butonierce
Zmarnowałem podeszwy w całoǳiennych spieszeniach,
Teraz estem słoneczny, siebiepewny i rad.
Idę młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach,
Stawiam kroki milowe, zamaszyste, ak świat.

Nie zatrzymam się nigǳie na rozsta ach, na wiorstach,
Bo mnie niesie coś wiecznie, motorycznie i przed.
Mĳam strachy na wróble w eleganckich windhorstach,
Wszystkim kłaniam się grzecznie i poprawiam im pled.

W parkocieniu krokietni — akiś meeting panieński.
Dyskutu ą o sztuce, ob awia ąc swó traf.
One eszcze nie wieǳą, że, gdy nastał Jasieński,
Bezpowrotnie umarli i Tetma er i Staff.

One eszcze nie wieǳą, one eszcze nie wierzą.
Poezy ność, futuryzm — niewiadoma i X.
Chodźmy biegać, panienki, niech się główki oświeżą, —
Bęǳie lepie smakować poobiedni our-fixe.

Przeleciało gǳieś auto w białych kłębach benzyny,
Zafurkotał na wietrze trzepocący się szal.
Po echała mi ba ka poza góry doliny
I nic akoś mi nie żal, a powinno być żal…

Tak mi dobrze, tak mo o, aż rechoce się serce.
Same nogi mnie niosą gǳieś — i po co mi, gǳie?
Idę młody, genialny, niosę BUT W BUTONIERCE,
Tym co za mną nie zdążą echopowiem: — Adieu! —

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-but-w-butonierce
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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 .
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   But w butonierce 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/but-w-butonierce-but-w-butonierce
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/376
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

