


 

 

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.

JOANNA MUELLER
 
  

Korekta
nie bęǳiesz czytany do muzyki mowy
ale do zgiełku rzeczy

P. Sommer

Nie est rytmem życia rytm ęzyka,
rym wiersza. Więc dylemat:
związek zgody? rządu? przynależności?
Upada ą paradygmaty, a w syntagmach
coraz więce pomyłek: eliptycznych mĳań,
tautologicznych spotkań. Poprawność
est sprawą uzusu, nie normy, zresztą
mnie sza o to. Z Ksiąg pozostaną po nas
cytaty, do których nie da się zrobić
przypisów, trochę braków i powtórzeń,
zdania, co nieskończonością być miały,
a skonały w niedokonaniu. Błąǳenie
wzroku wśród liter sta e się błędem:
brak kwalifikac i, mania prześladowcza,
szukanie muchy w piwku. Forma
nieadekwatna czy streści cokolwiek?
Tacy ak my nie budu ą świata
od dymu z komina. Redakcja jest
redukcją, ruina — całością, zawsze
fragment. Zaczynamy od fonemów. Koniuszek
ęzyka zaczyna drążyć szparę mięǳy
zębami. Wydobywamy wreszcie twarde,
dźwięczne, zwarto-wybuchowe włókienko
Księgi. Przeżuwamy, by przeżyć, by
przerzucić mógł kartkę korektor,
który przy ǳie po nas. Rękopisy
są wątłe. Choć nie płoną, ego
niedbały gest obraca e w
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