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JACEK PODSIADŁO
 

Krzesło prawdy
Sposób, w aki ona choǳi. To, że czeka na peronie.
Albo, że się uśmiecha. Śmie e się ak chłopak, widać wszystkie zęby.
Rozpozna ę e zapach. Piersi ak odwrócone spodki, żeberka żeber.
Ponazywać to wszystko, złożyć. Mówi o Oświęcimiu: nie edź,
mnie sza o stosy okularów i lalek, ale tam wciąż wszystko śmierǳi
spalonymi włosami. Obcałowu ę e piegi na nosie i policzkach,
„skandynawska uroda”, coś mięǳy Liv Ulmann a Pippi Langstrumpf.
Dlaczego, dlaczego drży przy byle okaz i. Powtarzamy swo e imiona
niczym daremne zaklęcia. Po utrze skończy siedemnaście lat,
powinna być szczęśliwa z tym zapałem do rollersów, narciarstwa
i Mikoła a Gomółki. Obe mu ąc się mocno, iǳiemy na wystawę
narzęǳi tortur z epoki procesów o czary.
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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.

