


 

 

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.
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Pinktronic
Akurat w Jędrze owie nic nie robiliśmy,
chociaż na wy eźǳie liczy się podwó nie.
Ale mieli uż swo e wielbłądy,
sklep z ǳiwnymi kolczykami i klub abstynenta,
porozstawiane po kwadracie ak w monopolu.
To była pora, w które iǳie się do pracy
na czwartą zmianę. Miałam wtedy tyle siebie,
że spoko nie mogłam ci to wszystko kupić.

Trzymam ten sen na samych koniuszkach
rzęs. Też mam ǳieci w różnych mie scach,
w różnych snach i piosenkach, ale ten hymn
celularny będę trzymać dla ciebie.

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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