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MARTA PODGÓRNIK
 

till the cops come knocking
przecieranie ulubionych dżinsów w kroku,
ak przecieranie oczu po nocy z osobą,
które się nie lubi. pozosta e cerowanie
grubymi nićmi, naszywanie łat.
wcześnie czy późnie ktoś coś zauważy, ale
teraz trzeba bez zbędnych pytań dostać się
do domu, zrzucić corpus delicti, nago wleźć
pod czyste prześcieradło, nienaruszone
krytyczne nocy przez nikogo, przez nic.
pod zamknięte powieki wpuścić krwotok światła
nie do zatamowania plastrami ﬁranek, nie
pozwala ąc na przyśnienie się nocy spoko ne ,
spęǳone samotnie.
buǳik tyka ak mała bomba zegarowa, cofa ąc
wskazówki można opóźnić e wybuch, ale tylko
na tych parę goǳin.
zdalne sterowanie włącza się w pamięci.
wybiera mtv.
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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.

