


 

 

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.

JACEK PODSIADŁO
 

Bawiąc się tęczową piłką Dawida
Bladoróżowe, miały gęsią skórkę. Zda e się, kosztowały
,. Przebite kurczyły się z sykiem i twardniały.
Leżała potem taka w agreście lub rabarbarze,
kula wgnieciona kopniakiem. Pękały ak bańki mydlane,
ile meczów zostało na zawsze niedokończonych.
Jesienią Matka piekła „burocorz”. Z buraków cukrowych
ściąganych z furmanek kĳem zakończonymi gwoźǳiem,
obok była cukrownia. Niezręczny harpunnik
ryzykował chlaśnięcie batem, ale warto było.
Był też Saturn, po azd księżycowy od księǳa Prawicy,
na baterie. Próg czy garść kasztanów, zawsze parł do przodu,
da ąc sygnał świetlny… Korzysta ąc z chwili
siadam, plastikowy brzdąc, w ego kabince z pleksy
i ruszam na wo nę z czasem, miażdżąc gąsienicami
wszystko napotkane, rozkazu ę się cofnąć,
rozkazu ę się cofnąć, napompować wszystkie
tamte gumówki, uformować kole ki z fur, których uż nie ma,
teraz estem prawǳiwy, błyska nade mną światełko.
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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.
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