


 

 

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
 

*** (Dotykanywszęǳie szarymmy-
dłem zmierzchu…)
Dotykany wszęǳie szarym mydłem zmierzchu,
ani drgnę. I przyna mnie z wierzchu
czysty sięgam po kartkę, by ak pies do zwierza
przymierzać się do nie . Magda mi się zwierza
w liście zza Sandomierza: „Ubieram się ciepło, zwłaszcza
lubię mocno się ściskać paskiem płaszcza,
to est ak twój uścisk”. I dale : „Nie palę po kiblach, alkoholizu ę
się tylko przy tobie, do kina choǳę sama,
wieczory spęǳam w domu, co za życie! Nawet się obywam
bez narkotyków”. Przelatu ę wzrokiem eszcze raz te zdania,
czu ę się wymyślony ak Hamlet i Dania, ǳiwny amalgamat
życia i martwoty. Gdy ęzyk mnie uśmierca, ożywia mnie dotyk.

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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