


 

 

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-
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JACEK PODSIADŁO
 

Paseczki, krateczki, desenie
Sobota, ǳiewczyny tlenią włosy, szyku ą na wieczór szalowe kreac e.
Żelazo pasów cnoty i krat w oknach utlenia się powoli, czas dogląda procesów kremac i,
czasowniki, ego asysta, prześciga ą się w formach.
Nic mi nie mówi znalezione w gazecie nazwisko Jacquesa Delorme’a.
Kobieta za kierownicą. Źle zaparkowała. Choć est eszcze wcześnie.
polic ant wypisu ąc mandat uśmiecha się obleśnie,
zapamiętu e e twarz, przyda mu się we śnie
po służbie. Cierpliwie rżną się Murzyni w Ruanǳie i Zambii,
dwa emeryci na skwerze rozgrywa ą bezbłędny hetmański gambit.

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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