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wolnelektury.pl.
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AGNIESZKA WOLNY HAMKAŁO
  

i on
Latem eźǳili ǳiewczynkom
po bransoletki, ma strowali
przy motorynkach. A w styczniu
był wieczór w przydrożne cukierni
i noce pod niebem z kieszonkowym
indeksem nieba. Gorze , kiedy na szosie
paliła wagony tytoniu z debilem
Jose, a on ćmił w barze na krwawszą
Mariannę. Aż wrosła w niego ak w gruǳień
bagienne sikorki w kapturkach.
Zrzuca to z siebie, akby się otrząsał.
Stłuczony obiektyw, zeschnięta figa
przy zlewie — corpus delicti
e improwizac i. Ładnie się zestarzał
i nadal ma gǳieś szczotkę do włosów,
która pękła, gdy wracali z gór
lamborghini pełnym rudych maków.
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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.
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