


 

 

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
 

Dlaczego?
Gǳież pó ǳiemy? Może znów nad rzekę
pełną ta emniczych fusów lumpenświata,
nad czarną wodę, które esenc ą
est przemĳanie. Razem zrobimy siusiu,
na sto ąco, ak dorośli. Srogiemu przykazaniu
dorosłości nie zwie esz, szybkobiegaczu, prygunie
sta ący na tle nieba i skaczący w Ciemno,
gǳie edynie cudem i tylko do czasu
czeka ą na ciebie amortyzatory
roǳicielskich ramion, cyrkle Miłości.
Zobaczymy: kaczkę, dryfu ącą gałąź, opo a w malignie, nasze cienie
Sto razy spytasz, dlaczego. Spróbu esz coś wycyrklować,
żebym cię wziął na „ o pata”, na szy ę.
Zmęczone nóżki albo coś, albo coś.
Coraz więce ważysz.
Coraz więce rozumiesz.
Zrozum, że czasem nie wiem, dokąd pó ść.
Prze ǳiemy przez most.
A potem? Zobaczymy.
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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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