


 

 

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
  

Lekcja anielskiego
Rzeczywiście. W zasaǳie wszystko
stało się do przy ęcia. A że od razu
„Ciepło zabĳa”, „Wyróżniam przyna mnie
cztery roǳa e śniegu”, w końcu

„Z adłem księżyc?” I to się zdarza.
Na razie wszakże edynie mgły mamy
pod dostatkiem. Zieleń niepewna,
ak początki ognia, upomina się o nas

zza drzew. Zatańczę list do ciebie.
Zamilczę piosenkę. I takich wiatr nas
porwie ( ak w ba kach, ak w baśniach).

Każde z własną melodią, w swo e koronce
snu. I chmury za oknem poda ą sobie
z ust do ust nasze pocałunki. Rzeczywiście.

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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