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JACEK PODSIADŁO
 

„Breaking the waves”
Pod głośniczkami z subtelną skandynawską muzyką
Magda leży na brzuchu, z brodą na łokciu, nad „Zbrodnią i karą”,
piękna ak tylko można być piękną ma ąc osiemnaście lat i akąś naǳie ę.
Miarowo uderza piętami w pośladki, nie wie, że podglądam.
Pękł uż łeb lichwiarki, ruszył bieg wydarzeń. Niesłyszalnie szemrzą
przyciski nyckelharpy, miech akordeonu, płyną azy czasu.
I a w swoim czółenku na oceanie bezsensu.
Przełamu ąc nieśmiałość podchoǳę, liżę e chłodne stopy.
Za oknem miasto wieǳie swó noiczny żywot,
śmiech, akord neonu powtarza wte i wewte edną prostą Prawdę,
na półkach sklepów piętrzą się palindromy sedesów i ka aków.
Wczora w kinie płakała, teraz chichocze znad lektury. Niemal
każdy świat ma dwa końce, mężczyznę i kobietę.
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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.

