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JACEK PODSIADŁO
 

Kładąc Dawidowi pod poduszkę prezenty
Lidce.
Kładąc Dawidowi pod poduszkę prezenty,
po pierwsze, niespoǳiewanie estem kimś świętym.
Po drugie, wreszcie światy za pierwszym zakrętem
czasoprzestrzeni to na bliższe okolice.
Po trzecie przez chwilę estem własnym roǳicem
i rozumiem twarz Matki zniszczoną przez kłótnie,
na które rano tkwił giocondowski półuśmiech
ta emne wieǳy. „Ktoś choǳił w nocy po domu,
sprawdź, może Mikoła dał ci coś po kry omu…”
Po czwarte wierzę, że niwelu ę złe czyny
podkłada ących bomby, stawia ących miny,
i głaǳę własne grzechy, wygłaǳa ąc kołdrę,
pod którą to ǳiecko nie dobre i nie mądre
lecz poza mądrością i dobrem ma swó świat, w którego obręb
nie we dę uż po poplątane nitce.
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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.

