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wolnelektury.pl.
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BARBARA KLICKA

Locus¹ focus
Miałaś rac ę ledwie się przyzna ąc. Two a matka z odległości znów
obcina włosy na barǳo krótko, chociaż est eszcze młoda, chociaż kiedy
chaǳa do parków, mrówki używa ą e kciuków ak gładkich drabin.
Macha do o ca, w dłoni trzyma chustkę z ligniny. Wieczne pożegnanie.
Córki są takie przemądrzałe, gdy długo nie roǳą i nie kończą studiów. To
nie e przypadek, ma magisterium i ǳieci: ǳieworóǳtwo w ǳiałaniu.
Ale motyle z e brzucha mieszka ą na odległych łąkach. Nawet słowa
łąka używa się tuta na lekkim przydechu — ak wielu innych słów, które
nie zna dą nigdy godnych odbić. Zakrada się do piwnic, na strychy — na
zagrzanych grzędach
nocu e twó moll, ǳiewczynko. W ciemni się trzęsiesz, na słońcu
prześwietlasz te klisze. Więc eśli rankingować strachy, słowo mąż
wysunie się wyraźnie na czoło, a przez czoło przecież lepie est
przeciągnąć kosmyk,
ak wtedy, kiedy przy akie ś poręczy chciałaś się całować, ale
zabrakło ci, bo a wiem, wǳięku, odwagi, zamaszyste kiecki. Och, wiem
— wolisz sama wbĳać w siebie choćby wykałaczki,
bo edna wiesz, ak daleko stąd do płynnego życia, na które nie
masz żadnego dowodu. I chociaż zakładam, że kłamiesz — ty kłamiesz.
W akimś letnim parku, na ławce w półcieniach, grzebiesz sobie w oku
zakażoną drzazgą
i nic się nie zmienia.

¹locus (łac.) — mie sce (cały tytuł wiersza stanowi nawiązanie do Locus solus Raymonda Roussela). [przypis
edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/klicka-locus-focus/
Tekst opracowany na podstawie: Barbara Klicka, same same, Instytut Mikołowski, Mikołów, .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Studium dwóch par rąk, Olga Boznańska, domena publiczna
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.

  Locus focus



