


 

 

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

Zapewne
nie est strategią pozostania przy życiu,
ani sposobem na hałas. Wytrwałość est śmieszna,
kiedy wspomina się oczarowane eziora,
głuche kampanie i brzęczące bory, w których głos
podąża za echem przez całe stulecia. Ząb
czarownicy? Ważne są kwiatki i eszcze rym
„czas — las”, bo gdy lasy płoną, czas
poświęca też kwiaty na zmarnowanie.
Spróbu e chronić! Tylko spróbu e ukryć,
nim gumowe podeszwy przyprą e do ziemi,
możesz latać ak płaski księgowy do kierownictwa
wiele razy. Pięć, a nawet dwanaście. Tren wierszy
i odmian (wyksięgować tren z kwiatów),
edwab wzniosły ak szron i biały kamień
niech występu ą w niepamiętnym porządku,
oblicza ą kolor figur i cyę Saturna
w samoǳielnym poko u. Ale ta miotełka⁉
Wiǳisz, ak zdmuchu e płatki w niebo ak ranne confetti,
to wiatr, gdy otwierasz drzwi na niepogodę,
posyła swe na lepsze kwiaty na świat w podskokach.
Nie zbiera ich potem z ziemi smutnymi rękami.
Patronka wilków i rosomak obrońca
wywróżą ci eszcze słowny zapał. Nie odpisu listom,
może ma zaśpiewa. Ma bez uprzeǳenia?
Powie nagle, aka est rada na pokó i wo nę,
na uciążliwość lotu, na stałość sta enne drabiny,
i ak rozdanie kart, a ak handel rzeczy?
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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-
zapewne/
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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