Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Dedykacja
Ten wiersz est dla ciebie, drogi czytelniku.
Mówi o pa ąku, o uczuciach i o tym
co niewyrażalne.
Nie ma pa ąka gǳie do ciebie piszę.
Mam pa ąka w głowie, nitki pa ęczyny
miękkie ak pleśń.
Albo drogocenne ak sznur lśniących pereł
nad ranem. Mam na myśli
ten ukryty czas, gdy est się nagim i mokrym
ak ziemia.
Kiedy czuły Budda wychoǳi z aśminów,
chłopiec z tatuażem,
pa ęczyna zmarszczek na twarzy staruszki,
która się uśmiecha: ten czas, nasz wspólny sen
utkany ze słów. Przepraszam! Tak
się powieǳiało. Czułość est trudna. Ponieważ kocha się luǳi i drzewa,
ten kamień, on zapewne istniał,
teraz ci go da ę,
potrzyma .

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Doﬁnansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
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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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