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PJOTR¹ JANICKI
 : 
    

Chóry smutku
Chór
Powieǳ, o co wam choǳi przez te lata,
o których umiesz opowiadać?

Chór
W u ęciu alegorycznym to wygląda tak,
że mo e tęsknoty cytu ecie akbyśmy wspina ąc się po nich
mieli pozaznaczać także wasze sprawy,
śmie ecie się rysu ąc mnie z laseczką w dłoni na tle księżyca
i est mi na rysunku równie smutno, co wam.

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.
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