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JACEK PODSIADŁO
 

Pozytywka
Na ławce został śpiwór i ancuska książka,
ﬁliżanka po kawie. Marylou albo Rysio
musieli tu rano korzystać z paźǳiernikowego słońca.
Ich prawǳiwe imiona to Marlene i Richard,
uczą się pilnie polskiego, na marginesach książek
zostawia ą zapiski: „d enkouyem, smatchnego, gd e,
chechtch, chiedem, ochiem, d evinch, d echinch”. Szeleszczą
liście dębu pod kołami wózka, gdy dmuchnie następne płyną
ak armada dłubanek, które akimś cudem
uniosły w powietrze swych ciężkich czarnych wioślarzy.
Jeden kłaǳie się tuż obok twarzyczki Dawida, wózek est odkryty.
Pociągnięciem za sznurek uruchamiam księżyc
z pozytywką w środku, płynie słodka melodia,
próbu ę przepowieǳieć synowi przyszłość,
osiedli się gǳieś na wąwlu, zbudu e warowny dom,
kiedyś spadnie z konia albo poleci na Księżyc
szukać swo e melodii. Teraz gałurzy w swoim
aykańskim narzeczu: „gle, u aa, o eła”. „Bhasobha”,
odpowiadam, „umusa kankulunkulu”. I Dawid wysyła swó uśmiech:
nikomu, bo eszcze nie est odǳielony od świata,
na razie wszystko est ednym, na razie wszystko est przed nim.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podsiadlo-pozytywka
Tekst opracowany na podstawie: Jacek Podsiadło, Wychwyt Grahama, Lampa i Iskra Boża, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Doﬁnansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Derbeth@Flickr, CC BY .
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.

