


 

 

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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Okna
 .  

Ów, który z zewnątrz patrzy poprzez okno rozwarte, nigdy nie wiǳi tak wielu rzeczy, Okno, Historia

Wzrok, Światłoak ten, który wpatru e się w okno zamknięte. Nie ma przedmiotu głębszego, barǳie
ta emniczego, płodnie szego, mrocznie szego, barǳie olśniewa ącego od okna naświe-
tlonego świecą. To, co oglądać można w słońcu, zawsze mnie est za mu ące od tego, co
rozgrywa się poza szybą. W te czeluści czarne lub lśniące życie ży e, śni życie, bole e
życie.

Poprzez fale dachów dostrzegam kobietę do rzałą, uż pokrytą zmarszczkami, ubogą,
zawsze nad czymś pochyloną, i która nigdy nie wychoǳi. Z pomocą twarzy e , oǳieży,
e gestu, z pomocą niczego prawie, odtwarzam ǳie e te kobiety, albo racze e legendę,
i niekiedy przepowiadam ą sobie sam eden, płacząc. Gdyby to był ubogi starzec, równie
łatwo odtworzyłbym ego ǳie e.

Być może, powiesz mi: „Jesteśże pewny, iż legenda ta est prawǳiwa?” I cóż znaczy
rzeczywistość, umieszczona poza mną, eśli ona dopomogła mi do życia, do odczucia, że
estem, i tego, kim estem?

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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