


 

 

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.

JUSTYNA RADCZYŃSKA MISIUREWICZ

Drobny wpływ
Ciszy chciałeś i maku,
synogarlicy rozważa ące
amfibrach¹?

Agi Miszol²

Drobny wpływ skutku e anihilac ą kurtyny
i w sekundowym blasku rozgrywa się całość
na ufnych, rozpalonych oczach. Spektakl
ak z mordowni: tektonika tępie e, na tronie
światłocieni wznoszą się żyły, a niedołężny
żar bĳe z faszystowskie spalenizny.

Jest to ak nagły wgląd w przyszłość, która ma nade ść
i uż e się nuǳi za zasłoną. Żadne apokalipsy. Racze
równość, dolny szlif w tumanie i w znieczuleniu.

W takim stanie iǳie się na bezdyskusy ną potańcówkę,
na rytmiczną przy emność i na coś mocnie szego.
Nie, nie na seks. Seks zmienił się w kochanie.

Jest nieprzystosowany, ale odważnie nie kry e swe natury,
tylko ą dyskretnie uświetnia.

Ciao.

¹amfibrach — stopa metryczna w metryce iloczasowe , składa ąca się z trzech sylab: edne długie mię-
ǳy dwiema krótkimi; w polskich wierszach e odpowiednikiem est sekwenc a składa ąca się z edne sylaby
akcentowane mięǳy dwiema nieakcentowanymi. [przypis edytorski]

²Agi Miszol (ur. ) — izraelska poetka, zdobywczyni nagród w kra u i za granicą, m.in. nagrody imienia
Jehudy Amicha a () oraz Nagrody im. Zbigniewa Herberta (). [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/radczynska-kometa-zawraca-drobny-
wplyw/
Tekst opracowany na podstawie: Justyna Radczyńska, Kometa zawraca, Staromie ski Dom Kultury, Warszawa
.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury. Ilustrac e au-
torstwa Agaty Cygańskie udostępnione w ramach Licenc i Wolne Sztuki ..
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Wonders of earth, sea and sky, Aldrich, Thomas Bailey, -, domena publiczna
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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