


 

 

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.

MARIUSZ GRZEBALSKI
  

Goǳiny
Je ǳieciństwo rozpadło się w pamięci
ak suszony kwiat. Po kobiecości

zostały tylko ślady. Nie może spać,
sieǳi przed monitorem wpatrzona w kole ny
pas ans, który nie wyszedł. Modli się w myślach

do boga, którego imię dawno zapomniała.
Wielu wie o e istnieniu, niewielu ono obchoǳi.
Je nogi stały się monumentalne ak doryckie kolumny.

Twarz — mapa dawnych zaszłości. Paznokcie u stóp —
łyse łby małych sępów. Je myśli są ak wata.
Gdyby spadł deszcz, powieǳiałaby „deszcz”.

Gdyby kazali e wy ść z domu i zabrali
w nieznanym kierunku, nie stawiałaby oporu.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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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