


 

 

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
  

nordic
biała noc: przez nią
świecę. Rośnie błyskawicznie
śmiech srebrny ak szpilka.
Wpadam w popłoch w śniegu.
Przystaw mnie do światła
i skalecz mi ęzyk. Dwie goǳiny
mrozu i krwawnik w lusterkach.
Tiule i ekrany styczeń w mieście wiesza.

Ruda żelaza bruǳi płaszcz burberry.
Krwawnik ścięty w kałużach
est ak pełna łąka. Kup płytę
ultrasonic to też bęǳiesz w niebie.
Strudel dla stołu. Zapraszam do siebie.
Śmiech braci mlecznych i błękitna ślina
zrobią z nami wszystko. Połyka . Zaczyna .

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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