


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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sacrum bulimiczne
palec w gardle bulimiczki ma moc bliską
stwórcy, odkąd ten notu e stały regres
formy. liście gnĳą. ktoś podłożył bombę
z opóźnieniem zapłonu wliczonym przezornie

w chaos przestępnego roku. miesiączka ak
zwykle zwleka aż upragnione plamienie robi
wstyd białe spódnicy nieǳielnego nabożeństwa,
świecą gromnice z oǳysku ( eszcze wczora

żegnały) ale ciepła za cholerę w nich ak w
tobie. zapięcie zamka teraz uż łatwe ak
odciągnięcie zamka. żadne czeczenii, zwłaszcza
eśli zrzucone ubrania na coś się przydały,

nie bęǳie. teraz powieǳ ak mnie kochasz, znów
przegapimy ogłoszenia duszpasterskie i może czy ś
typowy nekrolog z błędami stylistycznymi. odruchowo
rozsunę nogi, wpycha ąc palec wskazu ący do gardła.
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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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