


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Papierówki, prawǳiwki
choć nie wyglądam pogląd
mam zwłaszcza gdy ląd de
koltu wymierzony (kolibra

kalibrem) we
mnie (a nocą w imiona

wymnie się) więc wymień
mnie bo masie podobać

ma się (maski włóż ma tki
zde m) dama da ci

podietę i za
tkniesz chorą

gniew łypniesz na
łydki na odbrzuszone talie
bez kart więc na pośliczku

zostaw ślad a a pozbieram podpi
ty tłumek i siebie też spiszę

na straty bo milczę gdy tamte
milą się mylą pomyślę i

odpuszczę
to

zadumione opo owisko
pogarderobę podmęsko-damską
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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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