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Kolejny przełom w historii luǳkości
radość w TV
opanowaliśmy nowe słowo bozon
esteśmy na żywo informowani
o tym co wiǳimy
całkiem nam nie straszne takie czarne ǳiurki
( h t i rkness ec me unhin e ri ht now
to Ashbery, ale o czym innym)
bo tak naprawdę wymiarów est edenaście
a wszechświat to gigantyczne organy
i ak to est stale być wyśpiewywanym
o tym Coleridge w „Harﬁe Eolskie ”
i Wordsworth w „Preludium” co prawda
żaden z nich nie słyszał o superstrunach
blisko, coraz bliże
ciepło, coraz cieple
pytanie o częstotliwość głosu anioła
w pewnym sensie est to bowiem remake
starych teleologicznych historii
choǳi o odświętne zagęszczenie czasu
żeby wszyscy przez chwilę popatrzyli w tę samą stronę
co i my czynimy
przy zgaszonym świetle
kiedy nas otacza szarość pełna szmerów
i drżenia
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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