


 

 

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-
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JACEK PODSIADŁO
 

Mięǳygórze. Drzwi
Poko e na goǳiny. Ulice, domy cierpliwie ćmiące
fa e kominów — na goǳiny. Góry też nie na zawsze.
My ąc się odnotowu ę napis na butelce pod lustrem:
„Kills all known bacteria”. Ważne są tylko te
bakterie, których eszcze nie znamy? Młoǳi o ładnych
(wpływ otoczenia) twarzach śpią eszcze gǳie kto padł
po libac i. Letargowisko, nikt nic nie kupu e, tylko szkolna wycieczka
kipi energią i murarze wbrew sobie łata ą kamieniami
fundamenty budynków podmytych przez powódź. Gǳieś w górze
Michał Fostowicz odda e się medytac i i są szczeliny,
przez które pada blask. Byłem tu przed
ǳiesięcioma laty, aż się bo ę, czy przetrwała skała,
którą mam na zd ęciu. Druga wycieczka: rozbiegane oczy,
nerwowe ruchy rąk, nikt nic nie kapu e. Tadeusz dźwiga siodło
i wielki od piwa brzuch, od południa ma uczyć
ǳiewo e konne azdy a myśli: estem stary.
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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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