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JACEK PODSIADŁO
 

Vanitas; et omnia vanitas
Oparłszy stopę, która dyktu e rytm, na aluminiowe płozie
kołyski Dawida, sięgam nad ego głową po długopis,
aby spisywać śmierć. Na pierw była Murka
pod kołem samochodu. Potem Mini zniknęła ta emniczo,
akby uprowaǳił ą palestyński kontrwywiad. Kilka dni temu
zdechł Kosma wyniszczony biegunką, nie pomogła kroplówka ani pocałunki,
do ostatka miauczał, wzywa ąc pomocy. Teraz przychoǳi wiadomość,
że Marylou zginęła w wypadku na motocyklu, w pogoni za wiatrem. A eszcze niedawno
znalazłem w łazience e spóźniony włos. Teraz te włosy marnie ą
gǳieś we ancuskie ziemi. Czeźnie młode ciało. Mó trzymiesięczny syn
stroi mądre minki i śle chytry, zwycięski uśmieszek.
Coś wie. Jest może ednym z palestyńskich zwiadowców.
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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.
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