


 

 

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.

JULIAN KORNHAUSER
 

Punkt wiǳenia
Patrzę
ǲiewczyny wraca ą z fabryki z sercami w kosmetyczkach

Dachy przykryte śniegiem
Zapach tytoniu wǳiera się do płuc,
Roznosiciel gazet wyciąga rękę z „Echem Krakowa”

Na ulicy sami inteligenci
Na ulicy nie ma robotników
Zegary o zmęczonych twarzach

Sklepy z porcelaną
W księgarniach nie usta ą rozmowy
Autobus skręca w pierwszą przecznicę.
Kiełbaski z rożna
Prószy śnieg
Artyści rozprawia ą o odpowieǳialności
Bronią miasta przed śniegiem
Uczniowie wychoǳą z warsztatów
Betoniarka z ociężałym brzuchem
Duże asne
Patrzę
To nie miasto umiera
To mo e ręce nie kwitną
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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.
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Jak możesz pomóc?
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