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MARIUSZ GRZEBALSKI
  

Paźǳiernik
Zapomniałem o nim. Więc dlaczego teraz —
esienią, kiedy wiatr ładu e pod kołnierz
swó wilgotny ęzor? Kiedy ego żona i córka,
popychane, nie bez trudu nabĳa ą na hak

wyszukane w trawie papiery i śmiecie,
a czarną foliową torbę wyrywa im z rąk?
Kim est teraz, skoro z taką łatwością wydostał się
z kobiety i ǳiecka, za nic ma ąc czas i odległość?

Ten sam co przed laty beret w kolorze zgniłego brązu,
sztuczna gałka oczna pod opada ącą powieką.
Nagle obecny i równie realny, co malarze przed sklepem,
ciągnący wino z gwinta, choć to paźǳiernik.

Czy tam skąd przychoǳi, nie ma dla niego węża,
żeby ak tu podlewać mógł trawnik, i szpikulca
do nabĳania petów rzuconych gǳie bądź?
Obce, stanęło przede mną — życie?

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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 .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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