


 

 

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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A to biografia
Niedopieszczona woli domyśleć,
domniemać, dopisać. Zbyt długo
za mowała się określaniem granic
śmieszności, na swo ą miarę i na nie
swó rozmiar oczekiwań. ǲiś uż
świata nie odczynia w tragedię,
pozostawia go tym, czym est,
kabaretem. Nie owĳa się w bawełnę
wiersza. Liryki zresztą unika. Dykc i
bliższa rozumu nadwyżka, erudyc i
urysdykc a. Poez a nie asna
cholera, racze koloru kawy
z mlekiem. Jak u Vermeera, co e
nie zbawi: brzegiem ciemni
i światła, oknem otwartym,
listem. „Nieprzychylny i
niepomyślny, pomyśl i nieba
przychyl” — słowa, o które nie dba,
bo wyuczona zaniedbań, nie prze dą
przez zeschłe usta. Spec alistka w
przekłaǳie: biel niedoczczonego
ciała na czcionkę, które też nie uczci
nikt.

Ma ednak skłonność
do niedobrych wzruszeń (zła
łza, ocieranie się o kicz, ak o nogę
kot). Łasi się. Przechylona ǳiecięco
główka o ścianę stuka. To dla nie
edne za mało. I stuka. Trwa
zaczernianie. I stuka.
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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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