


 

 

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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Pozaimki
joannie

no, popisz Się (niech…) wieǳą,
powieǳą: kole na ze spisku
chłodnych erudytów (bo nie erudytek
przecież), no, zakry pod
niebienie figowym świstkiem
(palimpsest) cuǳego list
Ku (nie, nie zasłaniaj,
jeszcze barǳiej odkryj, lubię
jak krwawisz), na akie cię niebo
abstrakc i, na życie akie różami
usrane skazano, ǳiwczynko (Ja?
on: Nie!) z zapałami
słomianych włosów (na
ǳieje niepłonnych stosów), Ja
kim musisz być cuǳakiem, by
okazać się swo akiem? czu ,
czu , przecież esteś uż
dużą kokietką (o Wy
baczenie błędów i Wy
patrzeń w Wy
druku upraszcza
Się), Zwiń

w milczeniu
w boleniu

piszcz

. V.  (Zuzanny, Joanny)
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http://nowoczesnapolska.org.pl
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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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