


 

 

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.

JACEK PODSIADŁO
 

Pełnia
Drabiny dla turystów upodobnia ą „skalne miasto” do puebli.
Komendy wspinaczy brzmią wśród pionów ścian ak w kościele.
Znacząco czy nie. Fortepian Karkonosza, masywny głaz, milczy.
Przy ść tu nocą. Lecz Magda się boi.
Rano zna du ę w trawie ciała śpiących rycerzy w mokrych od rosy śpiworach.

Proparoksytoniczny akcent umelody nia azę
płynącą w środku nocy ze środka eziora Kačinec.
„Vyborna ta voda, Adamie”, mówi zdyszanym głosem
spóźniona tute sza Ewa. On się nie oǳywa. Wszystko się odbywa
pod ratunkowym kołem księżyca.

Onieśmielany przez ryby, ich wieczystą obecność,
spłuku ę z siebie brud, broǳąc w strumieniu.
Wierność, wytrwałość, cierpliwość za mu ą mo e myśli
gdy patrzę ak korzeń sosny oplótł skałę, absolut,
i rośnie, i trwa na kamieniu, samotnie góru ąc nad światem.

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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