


 

 

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-
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dokument .¹
różne interesy decydu ą o u ęciach
przeinaczenia

bo kto opowiada
przestawia ilustrac e narrac e teorie

im dłuże się patrzy coraz
więce odbić

czy nastąpiła przerwa w
pośpiechu rozbierali się gǳie
patrzą znad dołu w stronę

mnie
w głąb siebie zanurzeni nie do wy ęcia
stamtąd

w ręku buty skarpetki czapka
n a p o z y c i p r z e w i d y w a l n e g o s t r a c e n i a

im dłuże patrzę tym mnie
się tu wy aśnia okazu e nie

prawda
mie sce gǳie to ma mie sce est zawsze
nieparzyste
obrośnięte milczeniem

nieczułym na światło

czarno-biała platynowa
bromowo palladowa

chromogeniczna tonowana
polacolor retuszowana
barwna solaryzowana

pigmentowa cibachrome gumowana
degerotyp fotograwiura

metodą dwuchromianową
albuminową na tekturze

papierze pleksiglasie
solanowa stykowa

polaroid kodachrome
obraz cyowy

¹dokument . — w druku agment od słów czarno-biała platynowa est złożony nieco mnie szą czcionką
niż wiersz i umieszczony w równoległe do niego kolumnie po prawe . [przypis edytorski]
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