Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JACEK PODSIADŁO
 

Glina i gumoleum
Patisonowi
Płot krzywy, brona, dostępu do ustępu bronią pokrzywy.
Żadna symetria nie ratu e tego walącego się świata.
Gliniana polepa pod gumoleum, osełki dopasowane
do dłoni, których uż nie ma, i chyba wniebowzięta
z wypłowiałego kartonu krusze ącego w kapliczce nad tylnym we ściem
Matka Boska, wniebowzięta przez cierpliwe światło.
Za szybą zostały tylko zasuszone kwiatki.
Życie, zwłaszcza tak młode, w akiś sposób ubliża
świętemu spoko owi tego domu. Rozwydrzone radio
ze sterczącym szydłem szyǳi z myśli pa ąków
i korników. Krzykliwe kolory skarpetek
są nie na mie scu, ledwie e utrzymu ą spinacze do bielizny.
Rozkle a ą się łóżka odwykłe od tego roǳa u
posunięć. Rozglądam się, zaglądam, wszęǳie umieranie. Samo życie.
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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.

