


 

 

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
 

ǲiewiąty wiersz przeciw państwu
Rozwiązane wszystkie węzły na sznurowadłach,
wszystkie labirynty w pisemkach dla ǳieci,
wszystkie mo e „problemy”. „Tata, wstawa !”
„Chcę, koniecznie!” „Opowieǳ mi o Włóczykĳu”.
W niebie twoich rozkazów nie ma mie sca na grzech
wątpliwości, wszystko asne, przezroczysty każdy ǳień.
No więc tak. Pewnego razu Włóczykĳ
zamiast w swe leśne norce obuǳił się na wielkie ,
nasłonecznione łące. W malowane luli. Przeciągnął się, ziewnął.
Co za historia. Nie lecą tu żadne bombowce,
nie skrada się czarny kidnaper, hałaśliwy ratunek
szwarcenegerów, vandammów, nie bęǳie tu potrzebny.
Mleko, miód, biel, nieśmiałe żółcie, nawet przy drobnych zranieniach
pastelowa krew. Motyle i aniołki. Nocą
nietoperze, bezszelestni nawigatorzy
naszych snów. Liczenie baranów sto razy
lepsze niż „Milczenie owiec”, miara two ego oddechu
porządku e miał myśli, piach i mak. Równy deseń firanki, księżycowe woalki,
odwołu się do tego wzorca, kiedy mnie tu nie bęǳie,
masz prawo urząǳić świat ak swó własny pokó , pamięta ,
truciznę podsuwa się na częście ukrytą w słodyczy.
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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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