


 

 

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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Burze i przejaśnienia
gdy odsłania się niebo po tygodniach deszczu
czy wiǳisz tę radość w listowiu?
asne barwy śmierci: ksantofile, antocy any i karoten
podczas wyżu łatwie o mistyczne z ednoczenie ze światem natury i kultury
trzeba po prostu spo rzeć na wszystko z miłością
miłość wydłuża życie likwidu e wolne rodniki
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
przecież nie ma dowodów, że tam naprawdę robią te eksperymenty
nasze tęczowe tiszerty rosną na polach Pakistanu

Wikipedia:
„Opadłe liście
nie przesta ą pełnić ważne roli
dla rośliny.
Podlega ą bowiem rozkładowi
przez bakterie i grzyby,
sta ąc się źródłem materii
organiczne
i pokarmów mineralnych dla roślin.
Chronią one także przed mrozem
korzenie
i nasiona
leżące na ziemi”

gdy odsłania się niebo po tygodniach deszczu
czy wiǳisz tę radość w listowiu?
złoty nalot zmierzchu
liczą się tylko podstawowe barwy
liczy się ogień
nie stać mnie eszcze na milczenie

córka pyta: mamusiu, a co to est nic?
nic takiego, kochanie, odpowiadam, śpĳ.
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