


 

 

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.

AGNIESZKA WOLNY HAMKAŁO
  

cyt
Nomen omen Pustków Wilczkowski,
gǳie na Placu Wariatów kradłeś mandarynki,
zrozumiałam, że Bauman est Bogiem,
a kremówka z Wadowic
uzyskała status cudownego ciastka.
Zanim ǳieci z główkami czarnymi ak śliwka
częstowały nas mączką kostną —
umieraliśmy w kakofonii krużganków.
Two e oczy połyskiwały ak czarny bez
w laboratoriach in vitro.
Finiszu emy pod opieką polic i,
postulu ąc powrót do ciała, bo szpilki
w torebce aż miauczą, żeby e ubrać.
Ta sukienka ak złoże werniksu
przegląda się w czterǳiestokaratowym
uśmiechu. Jak ty to robisz⁈
— Dieta niełączenia. Zmyłki rzeki,
kiedy boksu e piach i tli się.
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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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