Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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JACEK PODSIADŁO
 

 Maja . Więc kiedy?
Przez cały czas gada. Wspomina:
swą pracę w ZPR-ach¹, w „Estraǳie”, festiwale.
pierwszy striptease w Opolu w siedemǳiesiątym szóstym.
O Ewie Lubowieckie : „Jakie to było ładne!” Stworzył
nowy fach: nieży era. Po każdym nazwisku
a przed anegdotką, wątpiąc, że wiem, o kim mowa,
wtrąca wy aśnienie: „ówczesny naczelny…”, „fotograf…”,
„wtedy nosił kamerę za Horoszkiewiczem…”, ale na częście : „nie ży e”.
Brudno ma w tym mercedesie. Córka ǳiś zda e maturę,
prosi o tom wierszy dla nie . czytał przedwczora w gazecie.
Chyba mu się nie przydam do przyszłych opowieści,
nĳaki, za ęty sobą i wciąż się zsuwa ącymi
pudłami taśm i płyt, właśnie się wyprowaǳam
z radia. Plecak pełen listów, strach pomyśleć
o kłębiącym się wewnątrz wirze luǳkich spraw, nie podołam,
choćbym życie strawił. „Patryc i Piotrowskie ”. Kocha swą córcię, więc kiedy
przychoǳi do zapłaty, płacę wierszami
z dedykac ą na długą noc dorosłego życia
wpisaną na kolanie. Wyprowaǳam się: z błędu,
z siebie samego, z tego melodramatu, po którym zosta e woń spalin.

¹ZPR — Z ednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. [przypis edytorski]
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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.

