


 

 

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
  

recenzja wewnętrzna
Wklepał mi w twardy dysk
chory link do opery mydlane .
Nic ǳiwnego: panowie
upili się na hard, my — na słodko.
ǲieci podarły mandarynkę
i bawiły się w chowanego, przyciska ąc
rozgrzane buzie do ściany.
Im barǳie to mówię,
tym barǳie go kocham.
Śmieszne, że znów gada
o moich zdartych kolanach,
no bo na co liczy
i ak sobie to wyobraża?
Przesłał mi zd ęcie psa
i napisał: MY
uśpiliśmy sukę.
Tak to się zaczyna
i tak się to kończy.

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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