


 

 

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.

MIRA KRÓL

.kolektyw.
weź i wysyp
się
ze mnie przesyp
tu są takie pyszne naczynka
hotele i domki
dla pszczół samo centrum
miasta
i aka szkoda że nie esteśmy owadami Ciało
a nasze ciałka nie są połączone giętkimi elastycznymi błonami
mogłabym porzucić praktykowanie ogi i wygiąć się w łuk
triumfalny
to rozczula ące nieprawdaż

chwasty zioła kwietne łąki
a tu edynie mo e łono

opuszczona gawra
da cie mi mleko
a będę miała wszystko pod żebrami
i niech wytryska z piersi
ak z otwarte rany
bo ktoś tu uż był
ruch zdraǳa się w wymięte ściółce
uchoǳi i wychoǳi tędy życie
ak przez uchylone wrota
tyle uż zrobiliśmy a zrobimy eszcze mnie
powieǳiałeś chcę mieć z tobą dom akby choǳiło o psa
albo o ǳiecko
i rzeczywiście gra się to na tych samych akordach
reen powraca ak echo
akcent kłaǳie się na chcieć i na mieć
historia parzy w ęzyk
zróbmy sobie dom
ale to nie mo a wiara
wierzę w schrony
w dym nie w dom
i czasem eszcze w święte obcowanie
słodkie i lepkie ak miód

próżno mnie szukać w ciele
puste poko e prawǳiwie tętnią życiem

gdy ode dą wszystkie zapachy
wysie emy tu łąki
niech wabią
pszczoły
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http://nowoczesnapolska.org.pl


Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ...
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-kolektyw
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Wiersz nagroǳony w konkursie poetyckim ”prz[…]szłość” organizowanym przez Fundac ę Nowoczesna Polska
w  roku ako element pro ektu ”Mistrzowska Szkoła Poez i Wolnych Lektur”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Pro ekt okładki książki „Współczesna sztuka holenderska”, Leo Gestel ( -),
domena publiczna
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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