


 

 

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.

EDWARD PASEWICZ
 

ǲień dobry dźwięku
Walickie piwnica zawaliła się latem.
Podmyło dom bezustanne gadanie.
Sam brałem w tym uǳiał, sieǳiałem na schodach
i opowiadałem sny erotyczne
z tobą na scenie.

To znak?
Czy uż trzeba by przemilczać niektóre
azy?

W kole ce do ucieczki pierwszy
czu e się trochę głupio, tyle tu cząstek i drobinek,
ceremoniałów i obrządków, które żal opuścić —
wszystkie te rybie fantazmaty, pokrętne
i powymyślane history ki,
czysta źródlana fikc a —

czy będą trwały bez treści puste foremki?

Czy dotknie czule ktoś, kto mie sce prze mie
i rolę?

Wszyscy chcą się bawić w paźǳiernik
i wygnanie z ra u.

Za szelestem liści
słychać dźwięk domowych pianin.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pasewicz-dolina-wilda-dzien-dobry-dzwieku
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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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