


 

 

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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Pokoiki do wygaśnięcia
„Odczuwamy bezkształtny strumień powietrza”
i sen est formą echa. Wewnętrzny głos
a w ego nurcie inny eszcze, akby rǳeń?

A z czego się składa ta piosenka,
to akwarium tonów, ten sklepik cichy
po szesnaste w nieǳielę na Podolanach?

Rozluźniam mięśnie grzbietu i słucham,
z którymś oddechem przy ǳie zrozumienie,
wtedy eśli powiem jasno, to bęǳie to
powieǳiane.

Rozprasza mnie myśl, że poza słowami
istnie e eszcze tyle „tonów składowych”,
w ciele buǳi się ochota, by się zachłysnąć,
zapowietrzyć i błysnąć ak magnez a,
ale to niemożliwe.

Upchnąć się całkiem
w słowach i wysłać, to est marzenie,
aż pod powiekami przemyka cień i żyłka
drga w oku akby chciała pęknąć,
lecz nic się nie ǳie e:

„Mały adowity ludek
pracu e spoko nie i drąży głębokie tunele,
rzeka podnosi się i zalewa wszystko,
tylko w świecie widać e piękno”.
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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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