


 

 

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
 

*** („Teren prywatny, wstęp płat-
ny…”)
„Teren prywatny, wstęp płatny. Henryk Sułu a”, namazane na desce.
A pięć abłek podanych na dłoni rude krowie, czy nie było zapłatą?
Mieliśmy lunetę, więc stawali mi się
bliscy ci luǳie na odległym brzegu, wystarczyło, aby ktoś
cumu ący łódź nosił barǳo niebieskie spodnie
albo że inny zrobił sobie właśnie z rozwidlone gałęzi
przybór do zgarniania zgniłego siana, które wypalał.
Na wystrzępione bluzie Magdy napis: „If you cant run
with the big dogs, STAY ON THE PORCH”. Wiatr.
A otóż i robak na szlaku w poprzek nasze ścieżyny,
gǳie był, co robił wczora , gdyśmy się kochali?
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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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