


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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*** [wszyscy mówią]
wszyscy mówią
że im się nie chce
mnie też się teraz nie chce
mówię sobie
mówię Jarkowi
choǳę siadam

gǳieś daleko
le e
est lato
wolę to
skrzypce bzyczą
leżymy na pryczy
brzyǳisz się mną
we śnie
teraz uż
nie pamiętasz

deszcz kapie
więc to nie trzmiele
tam brzęczą
prąd się przeciska
drutami
wiru ą szprychy
świata

przy echały do domu
w domu ciemno
na parapecie zdechłe osy
szeleszczą

uż mogę iść spać
może eszcze eden wers
albo nawet dwa
:ten co umarł
nic uż nie napisze

pisane  lutego 
do muzyki „Preludiów i fugi” Witolda Lutosławskiego
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