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
 

*** (Wstałem o piątej…)
Wstałem o piąte . Był tam, gǳie go zostawiłem
wczora szego wieczoru: nowy, pachnący świat.
Łodygi nabite sokami ak strzelby.
Z każdym oddechem utleniały się w głowie
dwa świeże sny o tobie ak dwa sekrety alkowy.
Zostało trochę popiołu tam, gǳie wczora wiǳiałem
grupkę tubylców przed blokiem, na plastikowych krzesłach,
w cieniu po edynczego drzewa, przy grillu.
Ponura karykatura obozu pod gołym niebem
Szoszonów, Tarahumarów, A nów lub Tuaregów.
Zew est zapewne ten sam. Czy ą karykaturą
estem a? Nie choǳę mięǳy ludźmi w płonące oǳieży,
występu ę dość często, ak pospolita roślina,
mo e znaczenie est wyolbrzymione, dotknĳ mnie
i sprawdź.
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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.

