


 

 

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.

JUSTYNA RADCZYŃSKA MISIUREWICZ

Najstarszy zalotnik
Na starszy zalotnik nie ma możliwości emoc onalnych, a na młodszemu brak
na ogół warunków umysłowych. Ale gdy bezwzględna, stara zrzęda tępie e przez sześć-
ǳiesiąt plaż, a e nieograniczona pretens onalność nie słabnie w wysiłkach
posuwa ąc edną za drugą zabó czą nowinę, wtedy kochanków przepełnia nowy,
świeższy zapał. Pas onu ą ich odtąd nieme widoczki ogrodów, lista obecności
roślin na rabatach oraz spisy ze stanu szarego nieba.

I choć małostkowość kobiet, uczestniczek magla, tych małodusznych czyścicielek
podłogi wyda e się wyznaczać dno miałkości i ciasnoty, to tym razem są one
zawstyǳone. Noszą się z godnością westalek¹, które ma ą dość serca w mie scu
rozumu i dlatego potrafią również zamilczeć.

Mocz i zagadnienia ego wydalania są udokumentowane ze skrupulatnością
pac entów cierpiących na choroby nerek w przeciwieństwie do tych autorów,
których tak dręczyły problemy dermatologiczne. Puentą może być nawet
przedszkolna trauma. Seks ako wytrysk radości nie est reprezentowany,
racze ego cierpiętnicze wspomnienie.

Inacze kotka, pod pazurami gwałcącego ą kota wy e i miauczy z bólu, dopiero
gdy on odchoǳi, odda e się nieokiełznanemu zadowoleniu te wynikłe
ze stosunku satysfakc i (i ulgi), że on był w nie i z nie poszedł, przeciąga się
i zaspoko ona pręży. To est e pĳany taniec na cześć przy emności z tego,
że miał ą i skończył.

Kotka zachowu e pamięć czułości pazurów wczepionego w nią kota i mapę
dotkliwe penetrac i, którą e zmysły przeżywa ą po fakcie.

*
Na ulicy mo ego miasta luǳka reklama przestrzega przed zagrożeniami zdrowia.
Człowiek-kufel w sezonie piwnym wprawǳie zachęca do we ścia do pubu,
ale nie ǳisia . Oto bowiem nadchoǳi wróg-papieros, a za nim podąża ohydna
marskość wątroby. Ale kim est ten facet w białym, brudnym futrze. Pytam:

— A pan za co est przebrany?
Nieco smętnie mi odpowiada:
— Za cukier.

*
Gdy nie chcę się uż obuǳić, otrzymu ę zd ęcie do popatrzenia na ratunek.

¹westalki — w staroż. Rzymie: kapłanki strzegące świętego ognia w świątyni bogini Westy, patronki ogniska
domowego; pełniły służbę przez  lat, obowiązane do zachowania ǳiewictwa, cieszyły się wielkim szacunkiem
społecznym. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/radczynska-kometa-zawraca-
na starszy-zalotnik/
Tekst opracowany na podstawie: Justyna Radczyńska, Kometa zawraca, Staromie ski Dom Kultury, Warszawa
.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury. Ilustrac e au-
torstwa Agaty Cygańskie udostępnione w ramach Licenc i Wolne Sztuki ..
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Wonders of earth, sea and sky, Aldrich, Thomas Bailey, -, domena publiczna
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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