


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

JACEK PODSIADŁO
 

Rozproszenie
Listy, od Iwony („W dodatku przed we ściem do studia
strasznie pudru ą…”) i Magdy („ǲiś byłam  razy w kościele,
chyba diabeł we mnie wstąpił”). Prze echał pociąg.
Ucichł.
W kokonie kościelne wieży uroǳiła się północ.
Ktoś młody zaśmiał się głośno. Cień mo e głowy na płótnie
namiotu. W latarce nowe baterie. Mucha równo oddycha, śpi.

Starość ak głupia, spóźniona woźna
nachoǳi wiecznego szóstoklasistę zakochanego po uszy,
który został we mnie ak w kozie na zawsze.
Jeszcze raz do mnie wróciło to przedhistoryczne uczucie,
zapał, by wyryć na pulpicie niepierwsze inic ały.

Zburzone będą Kraków, Sandomierz i Tarnów,
dumne ze swe urody miasta naszych spotkań.
ǲikie zwierzęta zadepczą mie sca, gǳie drżymy pośród traw.
Chtoniczne maszyny, ciągnąc żelazne brony, uż idą po naszych śladach.
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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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