


 

 

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.
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Ćmiasto. Interroryzacja
sen przy ǳie cicho lecz nas
nie zastanie chyba w droǳe
do mękki albo
niedorado aka wiata
wiatykiem bęǳie która
ultima thule utuli i czy a
ziemia stanie się nam
obmacaną

po omacku przemieszczam się
w podryw i dryf przetapiam
w utopię lądów ludów pomny
niepomnik a tubylec ubywalec
ubywatel

wschodem zbiegam
w oko liczności w sto lic mo e
wliczam ulicą odkrawana
krawęǳią odkrytki siępleniąca
zespalana spa ana nieprzysto na
ak tute sze przystanie piórw
ulicznic

zabliźnionym rannym
traumwa em gǳie mó cel
mo a cela mó szczerościan
w czasownikach kasowana od eżdżam
taksowana ulgowo oddycham

uchoǳeniem z nocy w noc
coraz barǳie

nie należę się temu miastu

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mueller-cmiasto-interrioryzacja
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
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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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