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ADAM WIEDEMANN


Pliszka
Miłoszowi Łuczyńskiemu
Odkąd nastały lekc e, zrobiło się lepie :
z okna tego poko u est widok na rzekę:
sieǳę na parapecie, myślę po angielsku,
w moich zmrużonych rzęsach trzęsie się pudło zmierzchu.
Popiół od papierosa turla się po dachówkach:
świat się stopniowo robi gładki ak pocztówka
i przesta e wystarczać, choćby był nie wiem ak ładny:
spó rzmy więc, co dopisał z tyłu Ivan Blatny¹.
Czynność w miarę wykwintna: sieǳieć tu sobie i czytać
te strofki: tak misternie niedopasowane
ak ubarwienie pliszki: co nad Sanem
i tuta — ednocześnie (?) wśród zieleni zgrzyta.
Janowice,  kwietnia 

¹Ivan Blatny (-) — czeski poeta. [przypis edytorski]
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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Jak możesz pomóc?
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