


 

 

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
 

Wynieść
śmieci eszcze przed północą
i w momencie, gdy głuchy dźwięk kontenera
rozbĳe nieustanny szmer owadów,
zastanowić się ak wracać.
Czy okrężną drogą, długi spacer spowolniony papierosem
i wymianą spo rzeń z sąsiadami pod trzepakiem, czy może
inny wariant — ten krótki skok przez wykop w bok od betoniarki
i skręt przy workach z wapnem w prawo
i est się pod drzwiami domu — nie wiem.

Na razie wędru ę w myślach po ślepnące mapie,
brzegiem czegoś, co trudno est określić ako akiś
uchwytny moment.
Ty właśnie rozpoczynasz obrzęd zasypiania, a a
staram się nadać sens skokowi przez wykop.

Są eszcze wers e mnie drapieżne, akaś śmierć
w poczekalni, idiotyczny film o trzecie w nocy.
Autobus zwany „Coś Innego”, z którego
zawsze się korzysta przy święcie niepewności.

Oczywiście w końcu wsta ę i wynoszę,
przed wpół do pierwsze , zabawia ąc się
wyborem schodka, którego nie dotknę.
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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.
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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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