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Pokażę ci miłość w edne garści gwiazd.
Znasz feerię śniegu na przydrożnych liściach?
Fioletowy kontur grudniowego dnia?
Przyszłam tu, żeby oddychać.
Są mali tancerze w kropli rzeczne wody.
Ra e owadów za bramą ogrodu,
gniazdo w zgięciu ramion tamte grube sosny,
w gnieźǳie moich ramion mleczny oddech ǳiecka.
Lekko mieszkamy na wydechu świata,
eden mrok dodany do drugiego mroku.
Usta przy policzku.
Policzek przy uǳie.
Lekko mieszkamy na wydechu świata,
ciepła sierść wilczycy i e ostre zęby,
brzytwa mrozu głaǳi ciemną skórę rzeki,
e mieszkańcy bezszelestnie opada ą na dno.
Przyszłam tu, żeby oddychać.
Smutek naszych rzeczy na zimowym niebie.
Śnieg szybko topnie e na policzkach ǳiecka,
nasze oczy śmie ą się do gwiazd,
niebo spotyka gładką skórę rzeki,
oddycham, oddycham więc estem.
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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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