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Stare drewniaki Radości
„Co to się znowu ǳie e?” —
to było pytanie
nie do mnie,
nie do mo e żony, nie
do ǳiecka, które spało uż
od około dwóch goǳin,
chociaż wypowiada ąc e, teściowa
na mnie skierowała wzrok —
to było pytanie do świata.

Od dawna nie mówiłem nic,
ale tym razem świat
przemówił przeze mnie.
Powieǳiał: „To a,
Jacek Olszanka, mąż wasze córki,
zd ąłem fa erkę,
włożyłem do pieca
mó stary but”, po czym
wyszedłem z kuchni,
by po omacku dotrzeć
do poko u z żoną i ǳieckiem,
odłożyć książkę
i eszcze raz skarcić was stamtąd
mo ą na głębszą
ciszą.
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