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Oskarżenie
Jackowi Smykałowi i Stanisławowi Kruszyńskiemu

Nie pyta gǳie ży esz ak na imię ma mężczyzna
który boi się za rzeć do słownika swoich wątpliwości
czemu ǳień est mokry od potu tak samo we wtorek
ak i w nieǳielę ak daleko eǳie się do miasta
z napisem koniec nie są to pytania dla dorosłych luǳi
dla dorosłych luǳi którzy swo e siwe włosy sprzeda ą
yz erom a swo e zasługi instytuc om bo owym
można ich zapytać tylko o trzy rzeczy w aki sposób
sta ą się żołnierzami w kuloodporne skórze gǳie
nauczyli się czytać mięǳy wierszami o gładkie o czyźnie
ak im przechoǳi przez gardło suche krótkie zdanie:
skazany za nieumie ętność przymykania oczu
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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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