


 

 

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-
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Żart na niepogodę
Ryba chowa pocałunek
i mała piaskowa burza zasłania listek
wodorostu, który leżał
przy sztuczne muszli. Światło
też est sztuczne tuta i sztuczne
są sposoby myślenia o tym, po co
edną rybę trzymać w tak wielkim
akwarium. A co eśli uderzy piorun,
wśliźnie się cicho i spali nas nagle?
Co eżeli zatrzęsie się ziemia?
Bęǳiemy mieli komorę grobową
z indonezy ską rybką, które łuski
iluminu ą w ciemnościach?
Kto ą nakarmi rozwielitkami,
kto bęǳie patrzył ak śmiesznie
porusza pyszczkiem i stukał w szybę,
mówiąc: zdenerwu się, nastrosz,
uż pora?
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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.
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Jak możesz pomóc?
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