


 

 

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
 

Kriegsmarine¹
Wyrzuciło nas na plażę mięǳy
Niechorzem a Rewalem.
Zatonąłem ak łódź podwodna kapitana Hirscha.

Kriegsmarine byłaby dumna, wiǳąc ak idę na dno,
ak odmierzam dno, ak dnem się sta ę mięǳy
brzaskiem a dniem, wpada ąc ci w oko
w światłach dyskoteki, gdy pytasz mnie,
ak się czu ę w te koszulce oblepione
wodorostami i czy mogę ą zd ąć.

Chcesz rzucić okiem na tors, na nogi, na uda,
na ądra kołyszące się ak ǳwony,
na to skwaszone podniebienie.
Chcesz mi usta ęzykiem, taką wielką mową,
większą niż mowa na świętszego ze świętych,
otworzyć, żebym mógł mówić,
żebym mówił wiele, żeby z tego
mówienia zroǳiło się istnienie.

Lecz nic nie zd ąłem, nie pokazałem,
nie ruszyłem się z mie sca.

Patrzyłem ak asfalt paru e.
Jak się woda-ptak zrywa ku niebu.
Z miną obo ętnego onanisty
położyłem się na placu, gǳie
przed chwilą kołowały na nowsze
wielkie samochody.

Słuchałem ak dudni.
Słuchałem ak dnie e.
Drzewo bez gałęzi wiǳiałem
pod powieką.

¹Kriegsmarine (niem.) — marynarka wo enna. [przypis edytorski]
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