


 

 

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.

PIOTR SOMMER
   

Wiersz o dewaluacji słowa „rewolu-
cja”
W takim wierszu to słowo powinno zostać użyte tylko raz, w tytule
a cała reszta utworu
mogłaby być o wszystkim innym
tylko nie o nim.
Wyrazy można łączyć z wyrazami
tak, aby w droǳe ewoluc i powstały
zupełnie nowe stosunki wyrazów.
Zawsze pas onowała mnie
subtelna różnica mięǳy „a” a „i”
oraz ak, wbrew pozorom,
te dwa spó niki wcale nie są wymienne.
Pytałem o to paru zna omych
uczniów szkoły średnie , ale mówią
że od uroǳenia, to znaczy
od pewnego czasu zaledwie,
wszystkie wy ątki i odchylenia składni,
o których mówi nawet obowiązu ący podręcznik,
upodobnia ą się z wolna
do ich własnych roǳiców.
Nie chcą mi tego ob aśnić szerze ,
to sekret, mówią, i wychoǳą na przerwę,
a a zosta ę z mo ą niepewnością, wspomina ąc wstyd,
aki wywołałem na kilku twarzach.

Zaglądam do podręcznika, okazu e się
że: wczoraj o wpół do siódmej

pani Wilson gotowała obiad
dr Wilson badał pewnego pacjenta,
Susan pisała wypracowanie,
a Joan rozmawiała przez telefon z Dorą.

Czyli ednak podręcznik
nie est taki zły: wyraża ednoczesność
świata, est nowoczesny.

Ta myśl znów odgraǳa mnie
od uczniów, którzy by chcieli,
żeby wszystko było inacze ,
tak samo ak w życiu.
Teraz bęǳiemy powtarzać, mówię,
podczas gdy od sufitu, który est podłogą
dla tych, co zakłada ą dekorac e
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na kole ną rocznicę Wielkiego Paźǳiernika,
dobiega salwa gwoźǳi.
Zaczęło się, myślę, i próbu ę
przypomnieć sobie wiadomości
nabyte na poligonie pod Morągiem.
Wraz z kilkoma uczniami,
których uda e mi się zachęcić naǳie ą sławy
ednostronnie wypowiadamy szkole układ
wieczystego milczenia.
Ale oto ǳwonek rozlega się na korytarzu
ak gdyby nigdy nic. Moi uczniowie
przypomina ą sobie, że chcą się dostać
na studia. I to est
koniec wiersza.
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