


 

 

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

Mokra koszula
Z sankami w grobie
Śmiesznie tak sobie wmawiać,
że przerzuca się gazety
dla zabicia czasu,
że patrzy się na płomyk zapałki
w zamyśleniu
a w nim ak w pudełku ze zwichrowane skle ki
może kryć się na przykład roszczenie,
z którym występu e przeszłość
i ściąga z szyi skórę.

— Miał zdrowe płuca, gdyby palił,
cóż, tego… żar podczas zaciągania się dymem
topiłby śnieg wokół was,
o ego drapiące ǳieciństwo.

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.
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Do nocy
Myślę, że z każdym nowym dniem
sprawa est coraz trudnie sza,
chociaż większość z nich brzmi ak gitarowe chwyty,
że pacierz cię nie rozluźnia i, wraca ąc do dnia,
wytupu ecie go z waszego kosmosu
ak chłopca z kuchni
i to zanim do rze e w nim myśl,
że mruczy pod nosem ognistą hosannę.

Lęk i królowa ściany
„Tak się nie mówi o naszych kopalniach.”
Z podobnym monstrum

przymocowanym do śląska,
bo do cholery do czego eszcze może być przymocowane

to monstrum, mówisz: przydałyby się korzenie,
eutyoniasta Hellada.

Kto potrafi oprzeć się ednemu wzruszeniu
albo nie edne bycze myśli!

Katechetka Teresa nie miała zębów
ak Heidi Klum, ednak oparta o ławkę wyglądała naprawdę nieźle

w ciemne salce spiczaste fary
wątłego ǳieciństwa.

Zupełnie jakby wsłuchać się w płyną-
cy rzeką lód
Dużo z tego co wymyśliłem
zrobiłem z potrzeby serca
trzyma ąc się słów „łuǳąco podobne”;
gdy em nasiona nasturc i i czu ę ak oddala się lato,
krowy pasące się w blasku słońca,
owady zapala ące blaski trawy,

mam uwagę:
Gdy em nasiona nasturc i w marynacie
nie umiem wam pomóc pokochać te kwiatki.
Jeżeli mnie także nie poruszy ich obecność,
cóż, takie rzeczy powinno się było
wieǳieć chyba wcześnie .
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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