Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

AGNIESZKA WOLNY HAMKAŁO
  

alchemia
Jest rentgen pod mansardą i kole ka,
która chce zobaczyć swo e sprute wnętrze.
Luǳie zamiast spraw pilnych dosta ą
płuc, czaszek, piersi i kamieni w piersiach.
Czaszka mo ego poko u est wielka i krucha
ak pusta głowa gipsowa. Futryny wpuszcza ą
kuchenny zapach hotelu, pisk kotów. Smutek
z poko ów uwalnia się kominami i wraca do rzeki
lamentu ąc w rurach. Miłość w poko ach
est mokra i krótka. Ma zapach zmurszałych desek
i pleśni, która est tu wpisana we wszystko.
Tylko kiedy piszę mo a głowa est lampą,
radioaktywnym grzybem, wahadełkiem nad żyłką
światła. Czasami dom wpuszcza gwiazdę, pleśń
cofa i da się wierzyć w boga, że ma skórę
z ciasta i zamieszkamy w nie razem, choćbyśmy żyli
ak teraz — w całkiem innych ba kach.
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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.

