


 

 

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

Oko odbite w szybie
Płonące lody w Kapiodoro
I ak to bywa w naszych stronach
coś znowu dało się poznać ako dwuznaczne.
Ty to poznałeś zanim na nas spadło
i patrzysz na nas z gwiazdy

na które ciągle słychać: „komunizm”,
„chociaż estem ślepy,
czu ę się taki silny” oraz

„to są sprawy, które nas nie obchoǳą,
chociaż są barǳo ważne,
może nawet ważnie sze dopóki są zacienione”.

Ty wiesz, czy nas słychać na ścieżce, na wzniesieniu
za wzniesieniem i przed wzniesieniem
i w samym wzniesieniu.

Do dnia
Nooo esteś fantastyczny,
że próbu esz odrąbać ode mnie wszystko,
czego porządnie nie przeżyłem.

Pamiętam cię dopiero od te chwili,
kiedy schwycony ak meluzyna¹
ocknąłem się nad rzeką

z rozǳiawioną gębą;
z tego co robiłem wcześnie i późnie bez zaangażowania
została tylko niewyraźna postać.

Ale teraz przygnębia mnie myśl,
że może powinienem pozbierać te rysy
do kupy i skończyć z tobą

two ą robotę.

¹meluzyna — postać kobieca z ogonem ryby lub węża. [przypis edytorski]
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Druga część
Oczywiście eśli ma to dla ciebie akieś znaczenie,
to obiecu ę, że spotkamy się
eszcze raz na niezroǳonych saniach.
Ja rozglądam się i powtarzam

datis ordinatis
datis ordinatis

a nie pytam, ak to się stało,
że kolano i pumeks na chwilę połączył los,
z tym że chciałem się po prostu wykąpać.

Oczywiście eśli ma to dla ciebie akieś znaczenie,
ra d gwiaźǳisty dawno się rozpoczął
i kiedyś, gdy w sercu gór zaczną syczeć szyny,
możliwe, że uratu e nas nad eżdża ący pociąg

datis ordinatis
datis ordinatis
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