


 

 

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.

AGNIESZKA WOLNY HAMKAŁO
  

gra
Kiedy wracała na górę
z torebką witamin do kwiatów
wznosiła chłód z ubikac i
i zapach roztartych róż.
Pamiętała aki był, kiedy nie pił.
Pozu ąc na Irlandczyka
odstawiał szopkę, na chwilę
ą sobie zaskarbiał. Wpadał w ręce
pachnące rzeżuchą i chciał,
żeby na pierw gryzła,
a potem prosiła o zgodę.
Próbował nadać wyraz twarzy, krążył
nie mogąc wy echać z parkingu.
Przed oczami miał e śliskie ra stopy
i tyłek wypięty ak tarcza.
Wyglądał komicznie — ak ktoś, kogo boli.
Lubił, kiedy bawiła się na leżąco
łańcuszkiem, akby to był czarny motyl,
który e usiadł na twarzy.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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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