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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 .

¹Pjotr — zapis zgodny z pierwszym wydaniem: P otr Janicki, Nadal aksamit: liryki, Agenc a Wydawnicza
Agar, Warszawa . [przypis edytorski]

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

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ anicki-zupelnie- akby-wsluchiwac-sie-w-plynacy-rzeka-lod
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 .
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