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jedyna
patrzę patrzę

smutne i wesołe rzeczy są ednakowe
Miasto

przystanek tramwa owy wciska w ramiona głowę
fabryka zatopiona powietrza oceanem
grze e kominami wieczór i tak uż nagrzany
w domy nim e zamazał letni zmierzch smagły —
paciorki lamp chłodnawe sypnęły się gradem nagłym
sennie brzęczą witryny wtóru ąc kołom krokom
bełkoce za żołnierzem pękaty wypukły bukłak¹
okna lampy gazeta żołnierze marokko

patrzę patrzę
i rzeczywistość tak akoś sama w rękach ak granat wybuchła
fabryka domy przystanki może czeka ą
zmierzch tuli się do ulic może chce uwierzyć
na drobnych przedmiotach niepokó śniegiem leży
rzeczy matek nie ma ą
a mo a

Matka

patrzę patrzę
schoǳi ze schodów uśmiech siwy
twarz zmarszczek siatka geograficzna
według nie żeglu ę mięǳy ludźmi szczęśliwy
to szczęście w akich wyliczyć liczbach

kiedyś
ǳieciństwo złe szczenię szczekało w dni wodospadach

ǲieciństwo, Głód

głodnego na tapczanie gorączka mnie żarzyła i adła
połatane ubranko szeptem opowiada
ręce chropawe od pracy dla mnie kradły

pani na pierwszem piętrze ma powieki płatki liliowe
gdym poznał że malowane ak ciężko dusiły łzy
matka z gniewem chłonęła mo ą spowiedź
krzyczała pięścią groziła światu że zły

Syn, Wo na

eden kąt
w roku wo ny
w roǳinne izdebce szlocha
gdy synek wlecze się na ont
zranione nogi ciągnąc w dróg prochu
wsparty towarzyszem karabinem

¹bukłak — po emnik na napo e. [przypis redakcy ny]
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patrzę patrzę
teraz ręce oczy ak most przerzuca ą się do mnie
most miłości wspomnień przebaczeń zapomnień
fabryka palce kominów w ciepłym zmierzchu macza
przystanek czerwonym wzrokiem zerknął tu szyderczy
przedmioty czyżbym się wstyǳić was musiał Poez a

dla was powiem słowa inacze
siwy uśmiech silnie szy od śmierci

matusiu
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