Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JACEK PODSIADŁO
 

Lubię patrzeć
„Lubię patrzeć” — mówię cicho i to wszystko wy aśnia. Dłoń
mam ciemną i żylastą akby to śmierć ą kładła
na ǳiewczęce piersi. Królewski orszak zmierza donikąd na askrawe panoramce,
to samo wąż wrotkarzy na przelotówce za oknem. Prawie-prawie nie ma
po co żyć. Skończone liczby na tablicach re estracy nych. Mroczne teatra mieszkań,
gǳie wystawia się roǳinne dramaty na pokaz przechodniom.
Trunki paliw na benzynowych stac ach. Gruchawki domofonów, kościelne kołomy e
pozbawione tempa, niczym tysiącpolowe warcaby na szachownicach posaǳek.
Doczesne piękno ciał kruchszych niż ﬂakony perfum. Pośród targowiska
wagi i miary, zegary i liczydła, zniewagi. I góry relikwii za granicami miast.
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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.

