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JACEK PODSIADŁO
 

Usta — usta
Marcinowi „Siwy Włos” Świetlickiemu

Bo wiersze wolno pisać rzadko i niechętnie,
pod nieznośnym przymusem i tylko z naǳieją,
że dobre, nie złe duchy mają w nas instrument
— Czesław Miłosz, „Ars poetica?”

W domu est zimno. Bezludne poko e,
nie ma ani edne Lidki. Co mam zrobić?
Frytki? Wietnamską zupę w  minuty?
Cyka nakręcony buǳik. Również syn sąsiada
biega za oknem ak nakręcony. Każdy mechanizm
zatrzyma się kiedyś. Ustaną usta ustaszy
nawołu ących do zrywów. Wyczerpią się możliwości
każdego z tysiąca ęzyków. Skończy się piękno kobiet.
Przy ǳie lodowiec i przestawi figury widoków,
wykona kilka szybkich, górotwórczych ruchów.
Trzyminutowa zupa w milion lat. Włączam muzykę,
umpa-umpa, które nie zastąpi mi kobiety i ǳiecka.
Sąsiad rozgląda się czu nie, wypompowu e na niczy ą łączkę
nieelegancką zawartość szamba, przez całe życie
nie napisał, twarǳiel, ani ednego wiersza.
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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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