Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Białe kwiaty gǳieś na korsie… może w Nizzy.
Kołowie e — Cichopada — Białośnieży.
Choǳą luǳie miękkostopi po ulicy,
Końca nosa im nie widać zza kołnierzy.
Uśmiechnęły się panienki w białych lisach
I podniosły wąskie palce aż ku ustom…
Był ktoś biały, co niebieskie listy pisał…
Było cicho. Było dobrze. Było pusto…
Z okna domu ponurego, ak «Titanic»,
Zaechowiał i wysączył się, ak trylik,
Płacz zmęczone prostytutki, które stanik
Zafarbował ogniokrwisty hemoﬁlik.
Ktoś się nagle chciał roześmiać, ale nie mógł…
(Oczy cichych czasem chłodne są ak marmur)
Czy eś ręce pochyliły się ku niemu
Z łyżką ciepła, kochaności i pokarmu.
A ulicą choǳi siwa Matka Boska,
Szuka Żalu, Zrozumienia i Pokuty…
Po witrynach, po parkanach i po kioskach
Jaskrawie ą rozrzucone mo e
.
Chcesz? — bęǳiemy ǳiś przy gwiazdach tańczyć nago…
Da mi dotknąć swoich miękkich ust-atłasów…
…Polecimy na Bleriocie do Chicago
Jeść o zmierzchu słodki kompot z ananasów…
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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.
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