


 

 

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
   

Jak zostałem humorystą
I oto okazu e się
że ten kawałek biurka
przede mną
to mo a żona —
zresztą byłoby lepie
gdybym używał słowa „ona”,
„kobieta”, może nawet
„ǳiewczyna”, mówią;

„żona” ma taką ǳiwną
etymologię i
robi z człowieka przedmiot.
Jesteśmy na to barǳo
uczuleni, mówią.

Wierzę im, dlaczego
miałbym im nie wierzyć?

Wracam do żony, wycieram ą
z kurzu szmatką
i chciałbym się o nią oprzeć
łokciem, uprzedmiotowić ą
do końca, niechby przyznała
że est biurkiem, a a
miałbym w dyskus i
nowy dowód rzeczowy.
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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
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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.
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