


 

 

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.

PAWEŁ BERĘSEWICZ
    

Jaki jest pana ulubiony kolor?
Uwielbiam zieleń w oczach kocich,
w ogórkach cioci,
w grubym szkle,
w liściach paproci,
światłach w trasie,
ale w kiełbasie…
Ble!

Kocham fiolety w śliwek stosie,
w esiennym wrzosie,

Wzrok, Oko

kwiatach bzu,
w splamionym nosie
agód sokiem,
ale pod okiem…
Fu!

Lubię też brąz chlebowe skórki,
piegów me córki,
nocne ćmy,
wie skie obórki,
mądre sowy,
lecz śnieg brązowy…
Brrry!

Niektóre rzeczy żółte wolę:
oka w rosole,
miodu słó ,
żarnowców¹ pole
wzdłuż poręby,
lecz żółte zęby…
Fu !

¹żarnowiec miotlasty (łac. Cytisus scoparius) — krzew kwitnący na żółto; inacze : szczodrzeniec. [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
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