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Ból wersowanie (bezcelowe z celi wołanie)
V. Woolf
imienniczka spalone ( oanna nie
anestez a) na letnisko skazana
gǳie wylegiwać się owszem a nĳak
wylęgnąć się klęknąć wylęknąć
nĳak tułaczką wznieśnień i kruchc at
przekroczyć siebie
w krzyk obłąkanie śmierć (a oni myślą
pisze o pierdołach) nĳak
zdrewniałe dłonie
(żadnym nie wzruszone sznurkiem)
bliźnięciom płomiennych ęzyków
poddać (zachłanne bólimie)
niech strawią
tak się modlić o lęk zamiast leku
ukłucia zamiast uko eń zamiast uro eń
o ra co się roǳi uż utracony
tak błagać ogień mróz (zimny nie byłeś
ani gorący) dotleń z wyletnienia
wyzwól (więc otchłań)
do biegu na bieguny bez asiękurac i
a eśli uż krzepnąć trzeba i kostnieć
to do końca do te w po edynce klęski
czasem boli to że nie boli
bez wyrazów (współczucia głodnych i godnych)
znacznie wyraźnie
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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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