


 

 

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
 

Hymen
Są sobie obcy. ǲieli ich odległość
kosmiczna, przez nic niepoǳielna.
Nic o sobie nie wieǳą, to gorze ,
niż gdyby nienawiǳili. Ży ą w różnych
nierzeczywistościach, w osobnych wymiarach.
Ale da my im szansę. Niech zetkną się spo rzeniami
albo wpadną na siebie w ślepym ulicznym wirze
— czy to ich zbliży?

Pozornie? Więc niech ich na ślubnym kobiercu obsypią drobnymi i ryżem
— czy to ich zbliży?

A eśli on w uniesieniu swą spermę z ęzyka e zliże
— czy to ich zbliży?

A eśli ona pocznie i wielkim bólu uroǳi
syna, ǳisia sportsmena, choć wtedy ledwo wyżył
— czy to ich zbliży?

A eśli będą wierni przysięgom młodości, eśli ich nie zmieni
czas stawia ący na karkach piąty i szósty krzyżyk
— czy to ich zbliży?

A eśli on ą porani a ona go strasznie poniży
— czy to ich zbliży?

A eśli ą zamkną w obozie, zgwałcą a potem e żołdak
nietknięte od uroǳenia włosy maszynką ostrzyże
— czy to ich zbliży?

A eśli ona umrze i on nieprzytomnie obwieści
e zwłokom: „Pamiętam, com ci, bezmyślny, przyrzekł”
— to ich nie zbliży?
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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