


 

 

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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przyzwalanie, odmawianie
ten pociąg nie mógł chyba od echać bez mo ego
błogosławieństwa. ogon kurzu merda eszcze przez
dłuższą chwilę. coś z tego wpada do oka i
przełamu e wymuszoną suchość. teraz autozabieg:

czysta chusteczka znieczula, osłania, odwraca
uwagę ak bileter. droga w tę i we w tę tak samo
zawiła, skracana przyzwycza eniem. coś nie tak
z autobusami, czekanie roǳi zamysł reakc i,

ciągnie gǳieś w głąb, do śmierǳącego źródła.
osiedlowy zboczeniec pyta, czy chcę się dupić?
wykręcam się bokiem, tam pociąg uż do eżdża,
tu, teraz, muszę być silna, powieǳieć, że nie.
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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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