


 

 

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.

MARIA CYRANOWICZ

rondo Prawa praw
westrzał czerwonego ciała z gazów i plazmy rozświetlony na ciemno Tłum, Właǳa, Obywatel

z budynków bloków bram ludność kobiecość żeńskość wzdłuż ulic wszerz
wrywa się biodrami kolanami stopami obutymi w spaceru ący marsz
poruchem ramion dłoni rozpościera transparentność wydarzeń

piersi wybĳane natłokiem skurczów dudniących pod skórą
w mieszaninie azotowo-tlenowe przyrychtowane do plecaków toreb tułowia
tłoczą się tłumnością okrzyków skandowanych z ust w usta
skręcanych w sznur ściśle opasu ący kordon służb ochrony porządku i bezpieczeństwa
rozwibrowu e się w tańcu rondo prawa praw

wwala ą się oślepia ące wrzaski w uszy obite białym kaskiem

mrowie mundurowe iluminu e odblaskami na kurtkach
ciskanymi pomięǳy wulgarne litery wędru ące banerami
skaczące w rękach kartonowych haseł
przodem niesie się ryk ostentac i negac i

w propagandowym rytmie odblokowanych repres i
rezerwy mięśni gazu teleskopowych pałek wobec protestu ących
na podstawie podstawy prawne serwowane z ho nych środków
przymusu bezpośredniego: ataku obezwładnienia i innych technik perswaz i
wĳe się w mechanizmie prewenc i wieloramienny rząd tarcz

w opres i pres i wywieranych na osoby poprzez wywoływanie bólu
fizycznego i dyskomfortu psychicznego w celu spowodowania ich zachowania
lub ǳiałania wbrew wolne woli zgodnie z poleceniami funkc onariusza publicznego
w kotłowisku biernego oporu uniemożliwia ącego wykonywanie czynności
następu e rozchwianie dychotomicznych relac i

siła bezsilnych nie poniży uż pragnień
krzywda w balkonie płonie ak tęczowa chorągiew
pomimo warstw rozwarstwienia mnie szości wykluczenia
zewsząd napiera znieorganizowany gniew

aplikac e serwisy portale komunikatory społeczności
czatu ą w sieciach demonstrac i w wielości różnorodności

w wyniku orzeczenia trybunału nieopublikowanego niezwłocznie
iskrą rozdrażniono nerw

stanu wyższe konieczności
w bezprawnych zgromaǳeniach powsta ące rewolty

zatarasowano barierkami se m
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otoczono
zablokowano

z czarnych parasolek
strugami popłynął
deszcz
śmiechu i śpiew

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ...
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cyranowicz-rondo-prawa-praw
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Wiersz nagroǳony w konkursie poetyckim ”prz[…]szłość” organizowanym przez Fundac ę Nowoczesna Polska
w  roku ako element pro ektu ”Mistrzowska Szkoła Poez i Wolnych Lektur”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Pro ekt okładki książki „Współczesna sztuka holenderska”, Leo Gestel ( -),
domena publiczna
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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