


 

 

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
 

Sobie na  uroǳiny
Kraków za oknem schoǳi do swo ego
poǳiemnego alter ego po dwuǳiestu stopniach mrozu, sztywno,
o kulach kościelnych wież, gdy a patrzę w lustro nieudolnie
podrabia ące rysy twarzy, powtarza ące układ zmarszczek i pasm włosów.
Teraz, wypalony, mogę Go zrozumieć. Gówniażeria wrzeszcząca:
„Nie wierz nikomu po trzyǳiestce!” miała rac ę. Oto na lepszy moment,
ostatnia chwila, by dać się powiesić nago na publicznym widoku, oblać się benzyną
i ostatni raz stanąć w ogniu samego siebie, w imię idei, zanim przestanie być ważna,
zanim stanę się zimnym wy adaczem ciepłych resztek z wagin
coraz młodszych ǳiewcząt, nęǳnie szym od kurwy harasymowiczem odcina ącym
kupony od własne niesławy czy małym humerkiem zasłania ącym się niepamięcią
ak tarczą. Niezdolny do Miłości sta ę się zdolny do wszystkiego
innego, reszta to proste mechanizmy. Gerentokrac a…
I ten rozmydlony Stachura miał rac ę: kochać można i tak, ak się przenosi góry:
siłą woli. Na starość zosta ą tylko wyuczone za młodu triki,
śmieszne zapamiętane cytaty, zapamiętale powtarzane. Będę wracał przed to lustro.
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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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