


 

 

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.

JACEK PODSIADŁO
 

Lelów. Niech żyje śmierć
Niekształt eziora ak andrze kowa wróżba,
wiatr, suchy szelest zeszłorocznych trzcin. 
kilometrów w nogach, masło zmęczenia dobrze ubite
w mięśniach. Jak ulirycznić rower, zabytkowe złożenie
kilku podstawowych mechanizmów? Uczulenie
na barwy, po edyncze zapachy, dźwięki w pozyc i
izolowane . Nos szarpie narkotyk powietrza.
Gotowe obrazy: latawiec nad łąką maleńki ak plemnik,
edynak w całym błękicie. ǲieci podąża ące
na Mszę, ze święconką w plecionych koszyczkach
ak z chorym kotem, uważne. Wilgotne zatoki zmierzchu,
punkc e halogenów. Kubistyczny kościół ak makieta rakiety
oświetlona od wewnątrz, odłączam rzężącą prądniczkę,
żeby usłyszeć pół zdania od dowódcy lotu: to noc
rozerwania potęg
zła i ciemności, śmierci i grzechu. Tak?
Rozbĳamy namiot, nad nami okrągłe
odblaskowe światło księżyca. Wodne ptactwo ęczy
na sto sposobów, z oddali słychać co trochę
głos, akby olbrzym dmuchał w butelkę po piwie
wielkości bo lera. O utrzni będą nas buǳić
ǳwony i huk ak z armat, nieznany mi zwycza ,
umarły by zmartwychwstał. Runą wszelkie budowle,
każdemu wcześnie czy późnie
zawali się świat, u podstawy est kilka
prostych mechanizmów, zagadkowe złożenie.
Martwo szeleści przeszłość. Trwoga. Wesołych świąt.
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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.
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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