


 

 

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
 

*** (Od rana skrzypienie dulek…)
Od rana skrzypienie dulek, warkot motorówek.
I płyną: spaleni słońcem, z psami, termosami, sami.
Mąciciele wody, siewcy śmiecia, hodowcy hałasu.
Wspominam więc innych, sudeckiego Niemca,
pogodnego starca godnie znoszącego
zmierzch pilarskiego żywota lub tę parę,
która z akiegoś powodu wydała mi się lepsza,
choć u rzałem ich z szosy może na pół sekundy:
ǳiewczyna przegięta w tył z głową zatrzymaną
by zd ąć ustami wiśnię z drzewa, gdy nogi idą dale ,
więc on przytrzymu e ą z tyłu. Zewnętrzny pozór,
brud gasi uż nawet światło tych po edynczych gestów,
lecz miło ulegać nowym perspektywom
na serpentynach: zobaczyć od spodu czy eś życie wczepione
w spad góry, z detalami odłożonych narzęǳi i suszących się ubrań,
za rzeć do wózka kołyszące go zniszczone kobiecie wypluwa ące robaczywy kęs abłka
poniże . Blisko, zupełnie inacze , niż w oczach chłopca
ma ącego świat u stóp, gdy stoi na moście
szyku ąc się do skoku dwaǳieścia metrów w dół,
eszcze się trzyma barierki, pręży, odchyla głowę
i plu e z rozmachem w wodę, okazu ąc pogardę
wszystkiemu, żąda ąc poǳiwu i zdobywa ąc go,
choć kiedy leciał wydawał mi się głupi i stracony.
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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.
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