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MARTA PODGÓRNIK
 

prognoza optymistyczna
duszny spokó pens onatu obumarłego na czas
plażowego szczytu. sieǳieć i patrzeć w wyłączony
czarno-biały telewizor, puka ąc w czoło i w ścianę,
zza które dobiega ą ęki.
uż utro stąd wy echać — wsiąść do pociągu i się
wǳięczyć lub udać zaczytanie w oczach i gazetach,
z mądrą miną kogoś, kto wie dużo więce .
albo wytrwać, karmiąc się prognozą zasłyszaną w radiu:
„przyszły tyǳień przyniesie spoǳiewane zmiany”.
że też to zawsze musi przytraﬁać się latem, kiedy
powinno się tylko na piwo pod parasole, gǳie ego
smak po raz pierwszy nie różni się od żadnego innego
smaku, upalne popołudnie przy emnie bez perspektyw
ak wiz a ucieczki z czeskim wesołym miasteczkiem.
na złość wszystkim przemaka się na swoim leżaczku
do suche nitki, nikogo to ednak nie porusza.
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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.

