


 

 

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.
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Pamiętam śniegu,
żeby cię pozdrowić,
kiedy est poniże zera.
Kończysz się
w wyższych temperaturach,
tak ak a na skutek
myślenia, ale
zatrzymać się nie da;
ró głosek w mózgu
wciąż się powiela
i przebĳa przez
chęć, by zapomnieć.

W czymkolwiek
się roztopisz, zawsze
nade ǳie pora,
że coś z ciebie wróci
na trawnik przy bloku,
mnie też nie leczy
ta myśl — sto ę
po kostki w tobie.

Jest świt.
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