


 

 

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
  

spontan pop
Z diagnozą „wyczerpanie & wyniszczenie”
trafiłam na odǳiał wiosny. Kazali mi spać
to spałam. Film mi się urwał nad rzeką.
W filmie wszystko est szare, ak w marcu.
Kochamy się na sto ąco (bohater w sytuac i,
które nie rozumie). Wyszłam ze snu z przestrogą:
nie wsiada z obcą kobietą na sanki. To może być
królowa, Ka u. Jakby co — wiem, co robić.

Dopóki estem miauczącym psem na two e
krótkie smyczy — na krzesłach w poczekalniach
lubię siadać po kimś, kto mi zliże cukier
z łyżek obo czyków. I żyć na niby, na brudno
w połowie drogi skądś dokądś. Bo lubię
ścieżki dźwiękowe, puste studia filmowe,
w których sypie się plan. Nadpobudliwość miasta
znam ak topiki w tropikach.

Kiedy do mnie mówisz, rozda ę światło
i można mną leczyć, można mną prasować,
w nagrodę mnie karze czerwony brylancik
ak dioda w ustach na Greenpoincie
więc weź mnie, weź, estem mądra: wiem —
w Norwegii się eźǳi na nartach,
w Szwa carii odłu e. I zabierz stąd
te grafomańskie zd ęcia cipek z Norwich.
Kiepskie książki miały ednak dopiero
nade ść (I’m aaid).
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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