


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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Kilka przypuszczeń dotyczących na-
tury śniegu
Śnieg wycisza wszystkie nasze wnętrza
ak studia, w których utrwalona zosta e
muzyka. Wznosimy trwożnie oczy
ku dachom domów, gǳie szyku ą się
szczerbate grzebienie sopli. W gruncie rzeczy
nawet kierowcy TIR-ów narzeka ący w TV
na zaspy i na piaskarki, nie narzeka ą.
Staruszki sapiące przy szuflach ze skle ki
przy emnie odczuwa ą zapomnianą obecność
swych mięśni. Wąskie tunele wydeptanych ścieżek
każą ocierać się o niezna omych.
Wybielony Śląsk. Na dworcu w Katowicach
mówię trzy razy „nie” luǳkiemu sępowi
pyta ącemu o trawę, o grzyby, a na koniec o drobne
i adę do Ząbek, gǳie gram z Grubym w piłkę
na srebrnym boisku w świetle reflektorów
a potem on zapewnia swo ą Matkę,
że estem ak Mickiewicz, bo uczą o mnie w szkole,
na co odpowiada „No nie mów” i „Akurat”
podczas gdy a obmacu ę opuchniętą kostkę.
Słucham starych piosenek Velvet Underground,
wyglądam przez okno na praskie slumsy i myślę
o nasze Miłości czyste ak śnieg zanim spadł,
ak oczekiwanie i ak rezygnac a, edyne zwycięstwa.
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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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