


 

 

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.

JOANNA MUELLER
 
 (  )

Dla S. (Pod dobrą jesienną datą)
i nic nie zostaje pewnego z nas
może właśnie jedna niepewność

E. Tkaczyszyn-Dycki

ironia nie wynika
ona się roni ze zranień
ku którym prowaǳimy
niedoradcze ciała (to nie est
biblia pauperum, to est
peregrymarz)

wypić ą przy ǳie do dna z kubków
smakowych ęzyka i pola ze znaczeń
ustąpić pod popis ałowych
nieupraw ( eśli mowa odmówi,
cóż przemówi nami?)

tak się człowiek na zapas
zamartwia żeby z zimy nie u ść
w co martwe tak w rozprawach
zaprawia w po ęczynach na
strychach żeby sobą słowom
wystarczyć (a kto domu
wciąż nie ma, da mu Panie
poez i swobodne darowanie)

(ironia, esień — a one?) wnet nas
w rany usprawnią wnet nas w ramy
oprawią zanim wynik się zbierze
z tych wypraw (to pisanie
mi ciepła nie da e)

zanim zmieni się w edno
z tych trzech odliczanych
(nietaktem pieśni wybitych,
z rzeczy mglistości wysnutych)
słów (cnót?)
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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