


 

 

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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Chwytanie powietrza
„ǲiadku Mietku! ǲiadku Mietku!” — wołanie Dawida
rozkrawa mi pierś ak kra zega. Posypany trociną
mó „tatuń” podnosi nieśmiałe oczy znad maszyny.
Już wczora patrząc z Drogi w oświetlone okno,
wiǳiałem, że est stary. Pisał coś w zamyśleniu, z okularami na nosie
ak człowiek uczony. Teraz wiǳę po stole, że rozwiązywał krzyżówki.
Wiǳę tę samą od lat popielniczkę, rady ko, książeczkę
do nabożeństwa, cyrkiel osaǳony na tanim długopisie,
obok rysunek techniczny (wciąż plany!), w słoiku czosnek z cytryną
na astmę i dwie krople powietrza w wasserwaǳe, edyne
zabawce dla Dawida. „Mó tatuś
miał  lata ak umarł, a uż mam ” — śmie e się. „Ale palenie
to muszę rzucić” — doda e z tym samym przekonaniem, co zawsze,
i sąǳąc po geście myśli, że podniósł
wskazu ący palec, dawno obcięty. I oto
zza moich pleców dobiega przepiękny, minorowy dwudźwięk
zna du ący rezonans w każdym zakamarku
zapchane pamięci. Trwa to długo, ponieważ
uderzeń est edenaście. „Śpieszy goǳinę i ǳiesięć minut,
chyba tę sprężynę z żyletki ma za tępą”. „Naprawiłeś go?”
„A akoś nie było roboty, to zniosłem go ze strychu i podłubałem”.
Chyba est dumny nad miską barszczu z proszku, choć mogę się mylić.
Naprawił zegar.
Poprawił świat.
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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.
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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.
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