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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

PIOTR SOMMER
   
   

Biurko
Z domu wychoǳę tylko w sprawach ważnych.
— J. uśmiecha się i mówi: „Ależ ty esteś śmieszny!”
Naza utrz spotyka mnie zna omy:
„Podobno całą noc rozmawiał pan o demokrac i,
myślałem, że est pan poważnie szy”.
Czu ę się eszcze młody.

Za granicą świat est inny,
tam mówi się o luǳkości, myśli
o polskości i ważne są rezultaty ǳiałalności.
„Wsiadasz bracie do samochodu, z tyłu
żona i ǳiecko, bo tam inacze nie można”.

Mó przy aciel sieǳi przy osobnym biurku
więc ma spory margines,
i niczego nie firmu e;
bo on sobą tworzy takie biurko w biurku.
I „zawsze mogę zrezygnować” mówi,
ale J. sieǳi cicho i wcale się nie uśmiecha. —

I na przykład ǳiś rano chciałem kupić
homogenizowany serek dla ǳiecka.
Za ąłem kole kę i poszedłem do kiosku po gazetę.
Zaglądam do środka, a tam
ego mały synek schoǳi na ląd i mówi:
„Podoba mi się w te Polsce”.
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