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JACEK PODSIADŁO
 

Chłopcy z Placu Broni
Wychoǳąc na boisko w czerwono-zielonym rządku,
znów mam  lat. Jednak łysinka Witka przede mną,
brzuszki tam i sam ak niepotrzebne skarbce
nie zostawia ą złuǳeń: gram z oldboyami. Sęǳia
niedowiǳi, więc kłócą się ak ǳieci, chcą się bić.
Złuǳeń, złuǳeń! W szatni, w które na zawsze
utrwalił się smród tylu porażek i zwycięstw,
rozpamiętu ą po edyncze zagrania. Studiu ę wybity palec
i z falą bólu przychoǳi fala zrozumienia, zna omy skurcz.
Chciałbym, żebyś tu była. zobaczyła te ciała
kuśtyka ące pod prysznic a potem żebyśmy poszli
przed siebie, mięǳy wschoǳące trawy i tysiącletnie kamienie
mało co mówiąc, chyba o nieważnych drobiazgach, na wyże .
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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.

