


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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DAREK FOKS
  

Państwa nie ma
Na prawdopodobnie
Gałczyńscy nie sypiali
w tym łóżku. To samo
można powieǳieć
o roǳinie Watów.
Maria Dąbrowska

w ogóle mało spała
[opieram się
na badaniach kumpli
z podstawówki,
którym Noce i dnie
znalazły pracę na kolei].

Człowiek przy bramie
długo szukał
naszego nazwiska
na swo e liście. Wiǳiał
two e spo rzenie,
gdy wczora dotykałaś
drzwi. I wspomniał
coś o powrocie
dawnego właściciela.
Nie śpĳ z młotkiem.
Wy mĳ gwoźǳie z ust,
bo zarǳewie ą.

Właśnie wracam
od stukniętego starca,
zwanego dale
grawerem. Grawer
popĳa, więc
to musi trochę potrwać.
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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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