


 

 

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
  

nie zdążył
Nie zdążył się do nie przywiązać
(bał się). Nie zdążył się przywiązać
do świata, ęzyka. Bo kim mówi
kim myśli — tobą? Nie zdążył.
Wpadał ak po ogień, kochał się
akby z daleka akby
nie przepadali za sobą.
Zdrobnienie imienia —
to wszystko na co go stać.
Słaby złoty, marcowy śnieg.
Do niczego to niepodobne.
Papieros był słodki był słony.
Skąd wróciłaś ǳiewczynko?
Czym masz włosy zlepione?
Oddychasz powietrzem z piwnic.
Miłość w trybie esemes, akby
się w tobie załatwił, a ciebie
załatwił — chochoł.
Aż od tego błyszczysz.
Nawet tu, w środku nocy,
ak broszka w czarne wełnie.
Zimna błyskotka, kle not z lodu.
Co masz, ǳiewczynko? Pokaż,
co masz. Nie mam tuta nic.
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