


 

 

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.

BARTOSZ DŁUBAŁA

***
mama mówiła że iǳie się powiesić
ak schnąca bielizna na sznurku

Ciało, Stró , Śmierć,
Erotyzm, Matka, Syn,
Kobietawiǳieliśmy tam szkielet zakuty w klamerki śnił nam się po nocach

zapach pranych ra stop

czasami wydawała się nam lekko prześwitu ąca
sukienka w kwiaty ocieka ąca wodą
choǳiliśmy nad rzekę ǳiewczyny z drugie strony
puszczały kaczki tak samo ak my

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ...
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dlubala-mama-mowila
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Wiersz nagroǳony w konkursie poetyckim ”prz[…]szłość” organizowanym przez Fundac ę Nowoczesna Polska
w  roku ako element pro ektu ”Mistrzowska Szkoła Poez i Wolnych Lektur”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Pro ekt okładki książki „Współczesna sztuka holenderska”, Leo Gestel ( -),
domena publiczna
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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