Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Pieśń ǳiewiąta. Wybrzeże
Na plaży dostrzegłem resztki po luǳiach
Zbiornik e zabierze, poszerza ąc swo e reguły
lingwistyczne
Bliskość morza sprawiała, że piasek rumienił się
był poświęcony wielokrotną ilość razy
na wszelki wypadek uświęcany stale
Miewa swo e ledwo słyszalne harmonie
Niechcący porzucone muszle da ące echa
wyrzeźbione w kruche powłoce wapniowe
wspomina ą pracownie rzeźb z plasteliny
zwiastu ą perfekc ę w niedoskonałym tworzywie
Północna plaża pociągała mnie na barǳie
inacze łamała się tu linia brzegu zwiędniętego
Nie było tu żadnego przedstawiciela ratownictwa wodnego
Zanurzyłem swe stopy w piaszczystym brokacie
Mo e istnienie mieniło się niczym zabawka na choince
pełna reﬂeksów, pełna uroczyste odświętności
lecz pozbawiona odbić wpatrzonych we mnie
Spacer do wysokie kobiety, którą obrałem za punkt A
sprawiał mi niewymowną przy emność
Samotny wypad za miasto w po edynkę
Po edynek ze sobą samym
W podmie skim pociągu, dwie mo e połówki
Czy eszcze coś Pan sobie życzy?
Wie Pani, tak się eszcze zastanawiam
cienie po ciałach w formie ręczników, poproszę
Dizionario di lingua perfetta, per favore
eszcze poproszę, aby pani się też spakowała
do tych zakupów, czy zmieści się Pani do edne reklamówki?
Czy wszyscy się zmieszczą?
Mó wózek złomiarza, wiecznego tułacza
da sobie radę z takim ciężarem, z taką mnogością
na sankach zawiozę, zostawia ąc po sobie ślad
Wszyscy będą w stanie mnie wywąchać uż teraz
psy policy ne, młoǳieżówki polityczne
Mo e sekretne drogi i skróty
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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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