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
 

*** (Układam w szuﬂaǳie pięć harmonĳek ustnych…)
Układam w szuﬂaǳie pięć harmonĳek ustnych,
wieszam dream catchera na łóżkiem Dawida.
Długo eszcze wszystko bęǳie nie na mie scu.
„Ale pan ma książek” — ǳiwił się dźwiga ąc
właściciel bagażowe taxi. Już nie wiem,
czy książki czynią mnie mądrze szym. Gdy śpię,
bielinek stróż ma dla siebie kapustę mo e głowy.
Grzebie mi w pamięci. Tasu e pliki, kasu e.
I buǳę się znowu nie ten. Od nowa zapamiętu ę,
ak ślepiec w hotelu. Nic się nie układa
w kontekst czytelny i prosty. Irytu e mnie własne,
zaszyowane życie. Po adę do miasta i co?
Odsłonięte brzuchy i rąbki półdupków, ładne,
ale nic więce . Nie est Prawdą to, co się wyda e
tym młodym kobietom. Przypadkowe spotkania zna omych,
grzecznościowy bulgot? Lepie zostanę w domu
i zacznę pisać romans. Będę więc zmyślać, zmyślać.
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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.

