


 

 

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

Nieopanowany
Spróbu my sporząǳić rysunek wiersza
ak na robótkach odręcznych w psychiatryku.
Czytało się układem krążenia i płakało zawsze
na te stronie, która była niezmienna.
Wtedy świetlica zmieniała się w czeluść.
Po edne stronie gwiezdny odwyk, po drugie
apokalipsa i winylowe kwiatuszki na tapecie.

Nic nie było na dnie — żadne pieśni pod pieśniami,
szukało się wszęǳie, lecz nie znalazło. A wyobrażenie
koturnów płomienia niezmiennie przerażało. I te rzeki iskier,
które płynęły za nami, wypala ąc ślad ak grawerunek na śniegu.
Nie podpływały zbyt blisko, wystarczyło tupnąć,
a ich ęzyki ustępowały ak liście spłoszone mimozy.

Pełzały korzysta ąc z faktu, że oczy nie otwiera ą się
z tyłu głowy. Pseudomim kręcił na świat te różne, smukłe ognie,
biega ące po śladach wczora sze komety — w poziomie, by uniknąć koliz i
z taflą eziora albo nawet z hosanną przeszklonego nieba.
I żeby nie skonać w zenicie, bo kto by tak chciał?
Więc spadały gładko za serdeczny horyzont.

Wyszłam na ten boski pokaz w cienkie sukience bez rękawów.
Drżałam trochę z zimnego strachu. Więc wymówiłam: dobranoc.

A pomyślałam:
to uż koniuszek rewii, nie związane z życiopisaniem.
Teraz czas na megahistorię i e wysokie standardy.

Kupiłam czteropak tiktaków z różowym goźǳikiem diody.

Kasu e się telefony, których nie chce się zastosować,
ale ktoś zawsze poda e ci e do wiadomości w szkicu,
ese u albo szczerym ǳienniku. Bo wiadomość to coś,
co ktoś wie i z czasem rozpowszechni.

Jakaś głupia ryba gapiła się na mnie, więc to z pewnością
nie był tuńczyk. One tak się nie zachowu ą. Ziewała przy mnie.
Tuńczyk est nieopanowany.

Ja postępu ę tak dale — do wiosny, do e pierwszego ceremoniału.
Potem będę budować śnieżne podstępy w ogroǳie różanym.
Różnie się mówi, że est nieopanowany.
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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-
nieopanowany/
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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