


 

 

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
 

Dowód
Jurne arzeniówki ciągle świecą, nie przeszkaǳa im nic.
Chciałbym się nawrócić na to asne sprzężenie, ale milczą.
Czegoś tragicznego domyślam się w tute szym powietrzu.
Jurek ma raka? Czy może puściła go kantem.

Zmiana warty przybęǳie nad ranem, blady chłopiec zastuka w drzwi
i powie: odchoǳimy, i smagnie batem psy, popęǳimy w śnieg,
o to choǳi, żeby w końcu trafić na biel.
Ale chłopiec i bat? To dwuznaczne.
Przyglądam się ścianie, pod się ak człowiek przyłapany na kłamstwie.

W czym kłamie ściana? Czy est kapelan
od ścian, czy psycholog czuwa z kartką?

Dlaczego blady chłopiec, a nie na przykład Murzyn,
albo konkretnie Wo tek, ten który strzelał kiedyś do gołębi i drżał,
gdy ścigała go osa? Skąd to sko arzenie światła i seksu,
czyżby port był blisko?

A w końcu gǳie dąży to drżenie, gdy uż u ǳie z ciała?

Jest akieś niebo za horyzontem, rozległy sad
i ani ednego abłka?

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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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