


 

 

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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świat
głębokie kliny ulic noc ǳień światła pokotem
lamp kule smugi w okien kwadratach

Miasto, Obraz świata

choǳą kołem zaklętym witryn sklepowych roty
świetlisty ich dwurząd ciasną ulicę oplata

za szybą krągłe pudełeczka z blachy
trumny rybek stłoczonych w śmierci oliwie strachu
za drugą kanciaste rozpycha się żelastwo
śruby haki pilniki tryska ące ak wachlarz płasko

za tamtą marzenie uwięzło barw i lekkości narkotyk
krążą srebrne ǳiewczęta w seledynach i tiulu złotym
nadpływa witryna inna koloru morza i zorzy
tu kupiec ognie kle notów na taflach kryształu rozłożył

pasma okien ak pasy transmisy
snu ą się eszcze eszcze eszcze
pęǳą lecą od wisły do wisły
wĳą się ak żyły sypią deszczem

rzeczywistość spada płatkami liśćmi
w mieście wichru i pędu nawała
tęczowy zapałał
wyścig

więc także

ezdnie rzeki asfaltu z szumem dążą do krańców
wyłamu ą się z placów odchoǳą zawile kręto

Pielgrzym

zwiesza ąc głowy pielgrzymie stąpa i latarń łańcuch
i szyny idą drżące kół tramwa owych tętentem

nie sto ą domów cementowe sześciany
klatki schodowe izby nie trwa ą nieruchome

Dom, Miasto

w mrozu szkle w lazurze esieni lub wiośnianym
wędru ą mozolnie powolnie domy

podłogi gnębi ciężar czworonożnych kroków
tu ławy a tu stoły pełzną kołyski skrzynie
na sprzętów powierzchniach toczy się gwiazdami pył
w powietrzu ciemno czy widno drobinki płyną szeroko

czas płynie Czas
est

nie ma
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był

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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