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MARIUSZ GRZEBALSKI
  

Niekonieczny list z wakacji
ǲień rozpoczął się od płaczu ǳiecka,
błękit przesuwał się nad blokami ak dynamit,
ak ebonitowa kość, kiść lodu.
Odniosłem wrażenie, że czy aś twarz
przegląda się w kreskach asfaltu.
Górą i po bokach zielenie w płynnym pęǳie,
ogryzek słońca odgryzł się zza wierzb.
Ruszyliśmy — uż po kwadransie
wieloryb eziora oddychał z trudem,
zaryty w piach u naszych stóp.
„Nie lubię myślników” — zagaił ktoś —
„Ich rozchełstanie zastąpiłbym na chętnie
pożywną mową prostolinĳnych przecinków”;
nie było chętnych do pod ęcia wątku.
Tylko cienie pod brudną pończochą wody
oddawały się zabawie w ciepło-zimno
i małolaty na brzegu wrzeszczały
przed odprawą za granicę zmysłów.
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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