


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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AGNIESZKA WOLNY HAMKAŁO
  

wiersz o końcu lata
Mieszka obok ciebie
nie musisz iść na nią do kina.

Raz się zachowu e ak banda, a raz
ociąga ak ǳiecko posłane do łóżka.

Miałeś z nią twardy romans
ak głosi notesik. Wcześnie

nazywałeś kobiety „historiami”,
teraz chcesz mieć ą pod ręką.

Odkąd wiesz, że smaku e
słoną wodą z Palaikastro, krwią

z wargi rozbite na szlaku
czarnym nad rzeką Obrą

w pobliżu Empiku.
Czasem chciałbyś ą podpiąć do prądu

pobu ać na chama lub zamknąć w kołysce
rǳy, zakleić ą cieniem do powiek,

odmówić rui i kazać poǳiwiać
ak iǳiesz na całość z e szminką.

I nigdy tak całkiem nie wiesz, czy się
tym razem nad wami zlitu e kultura

czy geografia. A może ten łzawy anioł
co tam przychoǳi nocami i pyta: uż?
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