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Prokofiev Andante Sognando
Przyszło nam Marku mieszkać na dnie morza,
bez snu i eǳenia, w kącie, tam przy desce,
gǳie krab wśród abłek szyderczo porusza
nierealnymi szczypcami, bo abłka są tu wszęǳie,
tak ak i luǳie tu wszęǳie, i wszystko est
luǳkie w zasaǳie, nawet krab i dno i piasek,
w końcu nawet woda Marku est tu czymś człowieczym.
Mieliśmy mieszkać gǳie inǳie , lecz ponury
schemat otulił nasze ciała i wylądowaliśmy.
Teraz twarz two a est bąblem powietrza, można
na nią patrzeć z boku ak na wykrzywioną maskę.
Chce mówić, ale z ust płynie strumień wody,
ryby wokół zbiera ą się, by patrzeć, coraz ich
więce wokół twoich ramion.
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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?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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