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Pomięǳy
Tak stoi i stoi gapiąc się w okno
na ten plac gasnący w listopadowym zmierzchu;
nic nie wiǳi, wiem to, sama pamiętam ten widok, kiedy go nie widać
to szumiące ruchome tło wydarzeń, których nie ma
ale ǳięki temu ruchowi wyda e się, że barǳie mogłyby być;
tak stoi i stoi i czas się w nim zatapia
ak w rozlewisku aykańskie rzeki o zachoǳie słońca
broǳą w nie ptaki, sta ą, patrzą, mĳa wieczność, a one sto ą;
i tak patrzy-nie-patrzy, przekracza ąc ak zawsze
swoim niezbyt ednoznacznym sposobem istnienia
granicę pomięǳy jest a da się pomyśleć, pomięǳy
męskim a żeńskim, pomięǳy w środku i na zewnątrz,
pomięǳy tęsknię a mam; pomięǳy

pomięǳy

listopad 
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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.
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