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PJOTR¹ JANICKI
 : 
 

Mokra koszula
Maszerować z uczuciem nie ak indyk w obe ściu,
niech pośród warzyw nie bęǳie dynią,
i tak dale ,

żeby na końcu wykładać paprochy
pytany, ak używałem słuchu wtedy,
gdy rozpowiadałem,
że nie pękam w samotności
i akie to wrażenie.

Wiem wiem, coś znowu nie tak:
saǳam wu ka z tym ego przestraszonym życiem
na wózku i wiozę na parking mówiąc, że dobrze wygląda.

Gwiazdy akby na to czekały.

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.
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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