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AGNIESZKA WOLNY HAMKAŁO
  

Historia prawǳiwa
Od psa pochoǳę a pióra
dał bażant. Chłopcy lubią z mąki
mo ą duszę płytką ak wydma.
W środku mam pełno pa ęczyn.
Lalki bez ust są znów chudsze,
da ę im zupę z ziemi i mrówki
z cukrem. Mo a małpka Rita
wyniosła się z a ka skulona
ak żółtko, ak smocza wróżka.
Teraz panowie wyciąga ą ze mnie pieśni
przez usta. Patrzę wtedy na rzekę,
płynie w nie zsiadłe srebro i księżyc
nadstawia złamany obo czyk
pod nurt. Ziemia znów dymi ak azot.
Rano mam ślad na skórze.
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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.
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