Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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wersja intro / soliloqium colloqium /
wersja ekstra¹
 
czego mi braku e dostępu do siebie
tworzę więc pewnie mam twarz ukrytą
głęboko w splotach ciała
a to est korpus czuły
corpus delicati
a to est ego lęk paniczny
w skórze ęzyka horror vacui
a to est kalka skaleczeń w autobiokopię wpisana
ogień mnie nie spopiela więc sobą za ęta
otwieram się zamykam
tu głód się kłaǳie pomięǳy wargami
tu słowa ścielą się

 
komunikanty słów
ęzykiem do cna z adłam siebie
zamykam się otwieram
przybieram na odwaǳe
a to est z wymiernych dystansów spisany geobiograﬁk
pod chłostą oczu publiczną wzniecam ciałopalenie
a to est serdeczny szczeroścień i ego we mnie przeszycie
więc mówić nie gołosłownie
odtąd uż tylko na prawach czułości
nie do twarzy mi z tym ale chcę
powieǳ to powieǳ to cielnie
dostąpię ciebie gdy siebie odstąpię

 ²
¹wersja intro — wiersz ma trzy tytuły, w spisie treści książki po awia ą się wszystkie. Czytać go można
na trzy sposoby: od pierwszego wersu do ostatniego, od ostatniego wersu do pierwszego, a także od środka
(po kolei coraz barǳie zewnętrzne wersy z górne i dolne całostki): soliloquium colloqium/ tu słowa ścielą
się/ komunikanty słów/ tu głód się kłaǳie pomięǳy wargami/ ęzykiem do cna z adłam siebie itd. [przypis
edytorski]
²wersja ekstra — tytuł dolny; zaczyna ąc od niego, wiersz czyta się od dołu do góry. [przypis edytorski]
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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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