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Pisklanka czyli nieopierzonko
eszcze pisklę, na które alergia (aleks a —
niemożność czytania), eszcze stylu zgrzytliwe skry
pienia (wzrastanie — w cuǳe piórka
obrosłość), eszcze mu Kolumb stłuczeniem
nie ustatkowił świata, więc

czas nabĳania dopiero (się, w butelkę
i zsinień), czym wypchać nieopierzynę (lub
za które wypchnąć w lot okno?) Ja

eczko, zarodek wyrodny, a nastroszony
przestrachem, w błon powĳakach
bezbronny (rozwiązłość ze skorup
wyswo eń), więc

tkliwie docierać, ostrożnie (a nie
ucierać dotkliwie), ǳiobie niedo
pisanka (snu e się, klu e i kula) Niech
w mieście słowa się mości piskot
niedoniosłości, chwilenie
kwileń
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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.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mueller-pisklanka-czyli-nieopierzonko
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mueller-pisklanka-czyli-nieopierzonko
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5780
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

