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JACEK PODSIADŁO
 

Ktoś, kiedyś
Po pracowite nocy lub — wszystko edno — orgii
ktoś kiedyś zostanie obuǳony ǳwonkiem
do drzwi. Ze stopami ciężkimi
ak gdyby broǳił w woǳie
odbierze przesyłkę za dużą,
aby zmieściła się w skrzynce.
Wierzę, że skrzynki i ǳwonki
przetrwa ą. Na przykład „Antologia
polskie poez i rytmiczne ”,
coś koło tysiąca stron.
I przyrząǳa ąc, zależnie od ma ętności,
pot-pourri z utti di mare albo grochówkę z proszku,
otworzy książkę przypadkiem
akurat na moim wierszu (przypadek to mó edyny
sprzymierzeniec w niepewne krainie przyszłości).
Pięć sekund zamyślenia i słabość w ręce kręcące
łyżką młynki w naczyniu, o ile słabość przetrwa.
„Czytelnik”, mó edyny. I to bęǳie edyny
całe te pisaniny, mówiąc wulgarnie, sens.
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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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