


 

 

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
 

Drugie życie
Sabotaż na Systemie Szkolnictwa‼! Nie dość,
że wagaru e, aby spotkać się ze mną i kochać na przykład
w ǳikim saǳie, o który biskup toczy spór z technikum,
to z adam e też kanapki zrobione przez Matkę.
Żółty ser, margaryna. Perwers a. Rozmawiamy
o Paracelsusie albo o orzechach,
że ich zielone łupiny bruǳą palce.
Lgniemy do siebie ak ednoimienne legwany.
Uczymy się siebie ak wierszy, na pamięć.
Słoneczny zegar odmierza nam głodowe rac e.
Schoǳimy ze wzgórza, nie mamy cienia.

Wątpliwości. A ednak
unieruchamiamy w potrzasku kalendarza następne ruchome święto.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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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