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
 

*** (Wyłania się z gąszczu nad rzeką…)
Wyłania się z gąszczu nad rzeką w ednoczęściowym kostiumie bordo.
Piętnaście minut wcześnie z namiotu sztukowanego żerdką
dochoǳił regularny
sygnał e ekstazy. Już tylko oni i my
zostaliśmy na leśnym biwaku. Je facet ociężale krąży,
coś zgubił. Biały chuǳielec. Staram się nie zwracać uwagi,
obserwu ę pionowy start osy, godełka niezapomina ek,
robaka na moim trampku: est segmentowany, mleczny we wzory Kwakiutlów.
Rolu ą karimaty. Goǳina do południa, góry nadstawia ą grzbietów
upałowi. Podoba mi się sposób, w aki ǳiewczyna stąpa
po skoszone łące. Podda ę się.
Ich czarowi. Leżąc w trawie śleǳę, ak eǳą skąpy posiłek,
on się oblizu e, ona analizu e swo ą twarz w lusterku,
wsta e i zwĳa śpiwór, idąc za nim w kucki, chyba wysportowana.
I sta ą mi się bliscy, choć z oczywistych powodów
rozbiliśmy namioty na przeciwległych krańcach polany.
Co mnie tak pociąga? Nie lep seksu, też byłem uż ǳiś na szczycie;
nie chęć by zawrzeć zna omość, nawet nie mówię im „cześć”.
Symetria, w akie ży emy. Mam w nim brata-bliźniaka,
eszcze przez dwie, trzy goǳiny, aż z garbami plecaków
ode dą nie patrząc na nas, za ęci Swoimi Sprawami,
tym, co mnie pociąga na barǳie .
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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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