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wolnelektury.pl.
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Post — fast — scriptum
Zmęczona uczestnictwem
w kulturze, nazbyt wyczerpana e
niewątpliwym wyczerpaniem, wykończona
końcem, w walce o oddech, płynę
z nurtem, nie pod prąd potoku
mowy, przełykam ytkę (fat & fast), po nas obu
choćby potop, trwamy niedotrawione przez osiem
żołądków te bulimiczki, co nas odpycha, bo woli
innym kawałkiem kartoﬂa napchać się — miot,
wymiot — w te masie
czekolady o walentynkowych
kształtach płynę, płynie,
plamię złożone równo kartki młode ,
ponętne poez i wleżane w blat
stolika, splamione plemię, krwawa
pomidorowa łza, kapie, popart,
popkult, popcorn, nie słyszę,
co pan mówi do mnie, gra
walkman, a gram — man,
woman — przegram
i tak: nie uǳielam siebie
(w odpowieǳi), nie ulegam
(wątpliwości), szybko, wyrzuciwszy
wszystko oprócz tacy (wypcha cie się
tym, co zostanie)
wychoǳę (z siebie, z założenia)
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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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