


 

 

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
 

te drugie
wieczorny wstrząs dla systemu, znów
ba zel w mózgu ak po fenactilu —
nie, on się uż nie zmieni, zawsze
uż bęǳie używał półśrodków.

będąc ludźmi czynu, kupmy kawałek
ziemi i załóżmy farmę. tylko nie kopmy
sobie więce pod nogami, kalecząc ślady
czyichś ostrożnych kroków.

uż nie rzucamy się sobie na szy ę
ak głodny sznur, uż tylko dbamy o
pozorny ład naszych stosunków, ak
to brzmi, posłucha .

a kiedy kłaǳiemy się spać, zawsze mamy
żal, lecz nie do kogoś, kto
przecież nam robi to wszystko.

och, ona est nietykalna.
barǳie niż umarli.

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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