


 

 

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.

JAŚ KAPELA

Ptaki kontra luǳie
ze zbioru: Nowe wiersze

powoǳi się naszym mewom
utuczone, akbyśmy chcieli e z adać
szybu ą nisko ponad chodnikami

dopóki nie adoptowałem psa
nie wieǳiałem, że eǳenie leży na ulicy
na trawniku, na chodniku i w krzakach

dobrobyt nam się ulewa

mewy nie bo ą się luǳi
akby wyczuwały w nas
rychłą padlinę

Ptak, Kondyc a luǳka,
Jeǳenie, Obraz świata

czy uż wkrótce luǳina stanie się
na popularnie szym roǳa em mięsa na planecie

rozǳiobią nas mewy i sowy
roz adą automobiliści
wracam do domu
ak z wo ny
zǳiwiony, że znowu nikt mnie nie zabił
choć tylu próbowało

wciąż na popularnie szym gatunkiem ptaka na ziemi
est bro ler¹
występu e w klatkach i barakach
ale ego epoka właśnie dobiega końca
podobnie ak nasza
luǳi z gatunku tak barǳo rozumnych
że sami na siebie sprowaǳili zagładę

¹brojler — drób intensywnie tuczony i hodowany na ubó ; bro lery (spec alne rasy kur, a także kaczek
i indyków) charakteryzu ą się dużym przyrostem masy ciała w krótkim czasie, ich hodowla est stosunkowo
tania i prowaǳona na skalę przemysłową. [przypis edytorski]
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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 Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych
warunkach ..
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.
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Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
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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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