


 

 

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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synteza¹
złota kobieta stoi w eziorze po pas
est barǳo wielka mało i niewysłowiona
mówi rzeczy są obce powiędły dźwięki nazw
a wy nie chcecie wieǳieć dlaczego
więc puste są ramiona
edynego
nie ma was

e że w zgiełku ak co ǳień uwały pawiki
grały szyby w inspektach brama gołębniki
grzmot ma owy grzywami ognistymi trząsł Burza

Wiosnapod bory chmurne ǳiwy lał się eziora brąz
brąz bo to zachód zachód wiosenny
wiosenny u wioseł u wioseł zgrzebny²
fal przypływ łuskę rzuca na piach
rybitwa obłok lotem pieści
to dobry znak
znak pieśni

złota kobieta mówi chwyta ąc ptaka w garść
powstanie płomień ścianą a kiedy bęǳie marł

Kondyc a luǳka, Koniec
świata
Ogieńzłączy się to co miałkie³ złączy się to co duże

a sama wichrem uderzę w gasnący ziemi żużel
pozna cie wreszcie mali w rakietach wonnych świateł
prawǳiwe est co głoszę od trzystu tysięcy lat
mięǳy niebem i ziemią edno est tylko głowa
człowieczy kwiat

¹synteza — łączenie różnych elementów w całość; badanie poszczególnych składników w danym, u mowa-
nym ako całość, z awisku. [przypis edytorski]

²zgrzebny — prosty, mało atrakcy ny, nieciekawy, bez ozdób. [przypis edytorski]
³miałki — składa ący się z drobniutkich ziarenek; bez głębszych wartości. [przypis edytorski]
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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