


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.
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płodne dni
W takie dni uż tylko herbata liptona nad
tomikami bohdana zadury, albo poprawianie
dykc i przed brązowym lustrem.

na przystanku smarkanie wprost do kosza z
przytrzymaniem edne ǳiurki,
i po czesku odwracanie numerów autobusów
i tak adących w edno i to samo mie sce.

uż tylko umywanie rąk od wszystkich ważnych
i nieważnych, od przegranych naszych bitew,
od zaraz. mimowolne przełykanie umyka ącego
spod podeszw kurzu, latarniane puszczanie oczek
w ra stopach kabaretkach.

nazywa ą to szerokim układem odniesienia,
eśli to coś mówi komukolwiek.

w takie dni uż tylko do skupu butelek,
po więce pustki, po więce .

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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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