


 

 

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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Pieśń trzyǳiesta ósma. Blu spotyka
Ricarda
Na polaroiǳie z  roku stałeś mnie więce
w takie same pozie, mrużąc oczy tak ak teraz
w wypłowiałych resztkach traw, asnych
w pogniecionym podkoszulku z szarym napisem
Teraz znów tak stoisz w białych nietrampkach
patrzysz zmęczonym wzrokiem w stronę wody
Schoǳi ci po raz ostatni skóra, od opalania się

Na nieudanym zd ęciu typu polaroid z  roku
mrużąc ze zmęczenia oczy, w podobne pozie stoi
wysoki żebrowany, w ciemnie sze wers i ęzykowe
Smutne oczy patrzą na zamorskie krainy, za
Wygniecione, ciemne ciało wyǳierane przez słońce
Ręce akieś takie niepotrzebne, kieszeni brak
w podkoszulku z mocno wypranym napisem

Na plaży stoi postać ak na polaroiǳie z  roku
Czarnuch ukochany w wypłowiałych kolorach odbitki
zd ęcie barǳo nietrwałe, rozsypu ące się w dłoniach
Stoi ak patyk wbity w piasek, ako mó ostatni punkt
Z daleka dostrzegam ego rysy twarzy, to mó brat
który racze nie bywał na zd ęciach, bo uciekał
Stoi w podarte koszuli z napisem Paradise Tours

Przewrażliwiony barǳo
Przebarwiony barǳo
Podatny na farbowanie
od wszystkich materiałów
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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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