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wolnelektury.pl.
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PJOTR JANICKI

ǲiękuję barǳo
Letni ǳień cię pokocha
Błyska się w takim dniu
asnymi zakamarkami życia.
W ǳbanie tulipany,
nagłe uniesienie wpływa do kabla pamięci,
o perle z małża powiesz,
ogarnięta spoko em, trochę nawet nim prze ęta:
„chyba twó guzik” albo „zadawniony katar”.

Trzy flakony
Około ǳiesięciu lat w wątłych ramionach spekulac i,
że może w zrywaniu kwiatów
choǳi nie tylko o nas,
bo umówiliśmy się na kościane stercie,
z które gad mówi: „zobacz, wzniesienie
to akurat two e życie”,

że większość goǳin rozbłyska obok nas,
kwiaty narwane w zeszłym roku
na serio określiły tamte, których nazrywamy w następnym,
ciapiąc w upalnym dniu
na nieostre granicy
mięǳy czymś trwałym i czymś niepewnym.

Przytulny kłos
Na razie est tak,
że z wybuchu namiętności został swobodny nastró .

Dmuchawce w chłopięce dłoni
i serce prawie za burtą
w milionowe armii złocistych odprysków
pamięta bez dużego wysiłku,
a kiedy ego cień maszeru e w poprzek ścieżki,
na nim po awia ą się krople rosy.
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I nas wybawi
Ta stara od lat nawleka paciorki,
za każdym razem powsta e naszy nik edyny w swoim roǳa u.
Patrzy tak, akby rozgarnęła żar w piecu
akie ś podupadłe huty
i mówi głosem ciepłym, trochę zachrypniętym:
Te po trzy, te po cztery, a tamte po cztery pięćǳiesiąt.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ anicki-nadal-aksamit-ǳieku e-barǳo
Tekst opracowany na podstawie: P otr Janicki, Nadal aksamit: liryki, Agenc a Wydawnicza Agar .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Publikac a sfi-
nansowana ze środków pozostałych ze zbiórek, które nie zakończyły się sukcesem.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł, Wioletta Mila.
Okładka na podstawie: superscheeli@Flickr, CC BY-SA .
Wesprzyj Wolne Lektury!
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