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PJOTR¹ JANICKI
 : 


Boli, że boli
Co eszcze?
Późną esienią adę pociągiem do roǳiców
i pada deszcz, za szybą tworzą się sople
o takich kształtach, że ho ho.
Młodość naprzód dawała radę,
można się było wstrzelić precyzy nie
śpiewa ąc o płomieniach i miłości.
Czy myślę,
że za ǳiemy tę prawdę od przodu ak starego psa
powtarza ąc w kółko, co uż wie?
i dale : myślę, że powinieneś pisać,
two a […] czeka na czytelnicze olśnienie;
teraz ten wiersz milczy. Tak,
wczora szy smutek to było coś,
szedłem w nocy a od mo e ulicy milknął dźwięk piły.

¹Pjotr — zapis zgodny z pierwszym wydaniem: P otr Janicki, Nadal aksamit: liryki, Agenc a Wydawnicza
Agar, Warszawa . [przypis edytorski]
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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.

