Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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więzienie

male ą źrenice dnia
przysłonięte rzęsami choin
od myśli do myśli od pnia do pnia
po ciemku choǳić się boisz

Strach, Ciemność, Wieczór

przed chatą dotyka ąc chust kwiatem podstrzesza
kobieta w słonecznikach bieliznę rozwiesza
kipi rąk oceanem betonowy stadion
gdy gibki bicz biegnących u mety się zagiął
na przestrzeni z szaﬁrów i oliwne woǳie
statek pod dymem dąży ku białe pogoǳie
wszystko wszystko est na ziemi
w szpitalu zmiele łóżka płonąca pokrzywa
w ślad zębate gorączki topią się leniwo
nad wiotszą¹ niż łodygi kolumną obliczeń
astroﬁzyk natchnione unosi oblicze
bĳąc młotem w żelazo na niebios otchłani
murarz przy chmur drapaczu świeci ak archanioł
wszystko wszystko est na ziemi
tak wiele
wszystko
tak mało

¹wi z — popr. barǳie wiotką. [przypis redakcy ny]

Anioł, Robotnik
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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.
ez
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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