


 

 

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.
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Rondo
Zapisu ę zdarzenia
zimy są roǳa em wodospadu
i nie brzmi to absurdalnie.
Złoǳie e wyda ą się
nieruchomym stawem, w którym
znika ą przedmioty. Ale słowa
ǳie ą się tak źle ak oni,
zgarnia ą nas i na pętli
muszę ci odpowieǳieć:
nic nie mam, zniknęło.

Iǳiemy do domu, który zbudowano
na mie scu ogrodu.
Pamiętam wiatr,
co wyginał gałęzie, gǳieś zapisałem
ten wiatr i teraz plącze się w umyśle
drga ąca witka leszczyny,
ruchliwa ak oszołomiony węgorz.
Zamiast podłogi gałęzie,
konar zamiast sufitu, sypialnia
pełna zimnych i wilgotnych liści.

Teraz est tu pusto, dom stracił zęby
ǳiąsła rozmiękły i mięśnie drżą,
rosa osaǳa się na niezdrowe skórze.
Linoleum traci połysk za dnia,
buǳi się nocą, kurcząc i pęka ąc.
ǲielnica est zła i złe są urzędy,
zła pogoda i źle dobrane słowa, by
opisać ten stan — krzyk orlika
nagrany przez ornitologa, ego
głos ak szron.
Mam suchy ęzyk i nie chcę
klepać modlitw. Nawet nie
dochoǳimy do furtki, kiedy
zmieniam plan. Lepie zostać
tuta . Patrzeć ak na sąsiednie
parceli kopią fundamenty.
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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
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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.
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