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Piękna młynarka
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Lęk ak ze stare książki: ona się boi, że może stać się panterą
i wcale e to nie podnieca, bo co robi pantera? Czy pantera może
nie zamykać ust do zd ęcia, czy może iść spać w swoich nowych butach?
Pantera czerstwi chleb, na który spo rzy, ma taki dar.
Młynarka ma dar też fa ny, że ożywia mięso.
Ale edno chciałaby mieć z pantery: gdy ktoś przychoǳi i mówi
pociąg, który istnie e tylko w rozkłaǳie, właśnie odszedł, umieć
powieǳieć ach, tak? A nie próbować z eść słońce¹, żeby nie zaszło.
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— por. Bolesław Leśmian, Pan ra. [przypis edytorski]
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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