


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

PJOTR JANICKI

Chętnie, jaskinia
Słoneczna tortura
Stary pies wnosi do klatki i zostawia
w winǳie na lepkie podłoǳe zaśliniony kamień;
kwiaty mówią, że pies go szukał i zmęczony taki
powalił się w przedpoko u,
mówią kwiaty, biegał po kwiatach.

Serce
Do rzałe wiersze wygląda ą ak gmachy muzeów
na pastwisku pośród porozrzucanych kup.
Napisałem ǳiś „kwiestionariusz”
i „konicznie”. Jestem tym przymocowany do was,
co robi ze mnie na deszczu kluskę.

Fiukające okna
Miętoliłem w kieszeni zapałki,
paczkę Światowidów.
Powieǳiałem: „Światowiǳie, rzygam samotnością”;
pod Placem Na Rozdrożu minąłem kobietę o kaszlu mo e żony.
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