


 

 

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-
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PJOTR¹ JANICKI
 : 
  

Chyląc czoło w napaǳie westchnień
Chociaż nie muszę tego robić,
chylę czoło w napaǳie westchnień
albo ocieram plecy o piec empireum²,
ak uż tam sobie chcecie,
niektóre sprawy.

Zawsze pewien,
że płoniecie na gwiazdach,
tymczasem dyrdacie w mie scu,
w którym to wszystko się zaczęło
i uż prawie nie wierzę w inne narzęǳie smutku.

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

²empireum (staroż. i śrdw.) — na wyższe niebo, rozumiane ako sfera ognia i światła, ra bądź sieǳiba Boga
lub bogów. [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.
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