


 

 

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.

PIOTR SOMMER
   

Czasem tak
Po lekturze niektórych młodych autorów
a również chciałbym być autorem
i pisać utwory.
Teraz akurat myślę o J. G. —
ego radosnych rymach, filmowych zdaniach
bohaterach ego wierszy, prawǳiwych
i wymyślonych. Bo oczywiście
wiersze też ma ą swoich bohaterów,
czasem nawet niezbyt
sympatycznych. Z prawǳiwych
pamiętam na przykład
Ezrę Pounda, którego nazwisko
pada w ednym z tytułów,
albo ów Śnieg z połowy listopada
który, ak sąǳi autor, zanim stopniał,
przykrył wszelkie zło.
Z nieprawǳiwych Kiriłłow, samobó ca
a ednak budowniczy, czy ów
profesor, ak mu tam,
siedemǳiesięcioletni uż ǳisia uczony.

A a, o czym a pisałbym wiersze?
Musiałbym się zastanowić,
bo właściwie na ogół mam ich dość.
Pytam żonę, ale powtarza po mnie
„o czym?”, akby była nieobecna.
I za chwilę doda e: „Ale eśli
powiem ci o czym, podpiszesz
że napisaliśmy obo e, dobrze?”
Mam e , mówi, przypominać
o tym na przyszłość, bo czasem
człowiek rzeczywiście może mieć akiś pomysł,
tylko że to est przeważnie barǳo ulotne.
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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