Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

MARTA PODGÓRNIK
 

graﬃti
mógłby to być kole ny taki wiersz: iǳiesz gǳieś,
zostawia ąc za sobą to spalone miasto, chociaż tak
naprawdę tylko ty esteś w nim spalony. linie wysokiego
napięcia mięǳy nami nie przerwane. pii piii telegrafu.
„kto nie czyta poez i ma w ebane”. graﬃti na murze
operetki wywołu e w ciemniach twarzy uśmiechy ak
zd ęcia. (nikt się nie podpisał, ze wszystkich znaczeń
pozosta e więc tylko to na mnie dosłowne). kiedy po
ośmiu kole ne piwa przesta ą się liczyć, idea powraca
czkawką pĳackie deklarac i: kto nie czyta poez i itd.
(tylko że rano nikt uż nie bęǳie pamiętał). kole na
kna pa w które esteś ak list — bezpowrotnie spalony.
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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.

