


 

 

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.

PIOTR SOMMER
   

Coraz barǳiej
Życie coraz barǳie składa się z drobiazgów.
Wydawało się, że est — albo naprawdę było — inacze :
same sprawy ważne, gorycz prawǳiwych porażek.

Z drobiazgów, których ednak nie ma
bo albo zawoǳą oczy,
albo nie chcemy być aż tak drobiazgowi —
niemnie trzeba by akoś e zobaczyć,
nie mówiąc o tym, że trzeba by też zapamiętać.

Tymczasem tym, których nie lubimy
zada emy kłopotliwe pytania
żeby przestali być
tak barǳo pewni siebie

a tym, których lubimy
kiwamy potwierǳa ąco,
że niby: z nimi, choćby nie wiem co.

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