Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

EDWARD PASEWICZ
 

Porno
Wieczór. Na ławce ostatniego
papierosa dopala się szybko.
Jakiś skate śmiga po placu.
Wygina ciało a popiół opada
na trawę. Seks z tą „ciszą”
est zupełnie niemożliwy.
I a także estem niemożliwy.
Nerwowo biorę ostatniego
macha i otumaniony ciszą
przenoszę się szybko
na drugą ławkę. Skate opada
na zimną glazurę placu,
akby był panem placu.
Wyda e się niemożliwy
ten ruch, gdy lekko opada.
Kiedy tu byłem ostatniego
razu, nie robił tego tak szybko.
Tak czy inacze est ciszą,
która est irytu ąca, ciszą
pochłania ącą przestrzeń placu,
ak pustynia, ta emniczo i szybko.
Choć nie est niemożliwy
scenariusz, w którym do ostatniego
znika ą domy wokół, opada
kurtyna, właśnie tak, opada
powoli obciążona ciszą
i spo rzeniami wiǳów, ostatniego
wiǳa. Tymczasem na placu
następny piruet, niemożliwy
do powtórzenia. Wykonany szybko
wabi ak porno, by szybko
go utrwalić. Lecz ego ciało opada,
est w tym ten niemożliwy
rys, szczelina wypełniona ciszą,
tak, że zamieramy na tym placu,
ogląda ąc pierwszy raz coś ostatniego.
Szybko się męczy, opada z sił,
i leży na placu ak niemożliwy teraz śnieg.
Do ostatniego ścięgna wypełniony ciszą.
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