


 

 

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.

EDWARD PASEWICZ
 

Kantyczki pana Sommera

Szale ę za tym momentem w ciągu
dnia, gdy ruch uż przygasa
i czas zda e się lekko utykać
( ak ten brudny chłopiec) w biegu.

Wszystko est złuǳeniem, nawet
seans w poǳiemnym kinie,
gdy po południu zamiast dialogów
słychać warkot motorów, szum szynowych
po azdów i słuch defloru e kilkuset

przy ezdnych, znęca ących się
na dworcowe hali nad planem miasta.
Gǳie iść, zda ą się pytać te oczy
w otulinie z soczewek kontaktowych —
czy akakolwiek ścieżka est własna?

Cokolwiek powieǳą, baczny wzrok
Kas erki re estru e ich twarze,
całkiem ak przemysłowa kamera.
Choć pozornie podstemplowu e bilety,
prześwietla ich i ich mrok.

Znam ą doskonale i bez potrzeby
nie podchoǳę do kasy. Wolę
trzymać się z daleka, niech inni kupu ą
bilety, a w końcu mogę poczekać.
Półślepy wychoǳę na zewnątrz
i w trawę rzucam niedopałek.
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