


 

 

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.

MARTA PODGÓRNIK
 

prequel
O stu tysiącach Ale Piłsudskiego, rwących pod oknem, gdy buǳi
mnie w Hotelu ǳwonek. Że nie znam źródeł ni prawideł
gry, do które ani nie zapraszam. Wiem wiele, ak na swo e  lat.

Psikus światła w odłamkach szyb, w droǳe na gorzką impres ę z
finałem, co nie smaku e za razem. Potrzeba dokonań, nim
się stanie przedmiotem. Zdrowo pokręciło! Pito zdrowie i zgodnie

paliliśmy mocne i cukierki adłam garściami. ǲiwne odrętwienie.
Nadciąga ą pociągi z Częstochowy i Białegostoku, z Opola,
Poznania. Żetony C i odrębne unie biletowe. Esoes z wywczasów:

wartcy, względni i zgodni! Ubezpiecza mnie, po południu wpada
zamknąć pocałunkiem usta. W ciemno. Nic właśnie się zdarza.
Zuch ǳiewczyna! Chyba się porzygam. Sto ę ak reklama O czym

piszesz pod neonem Dworzec Łódź Fabryczna. Martwie ą opuszki
planów. Mam eszcze  lat i estem, nie wiem ak napisać

 grudnia 

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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