


 

 

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.

DAREK FOKS
  

Otwierająca puszkę
Ciekawe, która z tych osławionych
ochotniczych formac i kobiecych
przeszkoliła ą [nauczyła polskiego,
itd.], przyczepiła do spadochronu
i zrzuciła, pierwszemu lepszemu,

w prezencie. Nie skaleczyła się,
i uż się nie skaleczy:
kilka miesięcy intensywnego otwierania
puszek [ma ą tam takie
spec alne, puste, do otwierania]
robi swo e. Mam co robić. Umrę
i będę miał co robić. Zna szyy,
których nigdy nie zdołam złamać.
A tu eszcze ten. I ta duża torba.

Braku e mu tylko transparentu
z napisem: Kolego, coś dla ciebie:
CZYTAJĄCA LIST. Ode dź,
o tym się nie pisze,
to trzeba namalować. Ode dź,
powieǳiałem, bo złamię ci szczękę.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/foks-wiersze-o-yz erach-otwiera aca-puszke
Tekst opracowany na podstawie: Darek Foks, Wiersze o yz erach, Wydawnictwo MULTICON, Lublin .
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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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