


 

 

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
 

jazda?
azda bez trzymanki na imprezie albo tramwa em kończy
się zwykle na czyichś kolanach. potem bąkanie cichego
„przepraszam’’ z miną, akby zamiast spoǳiewanego roweru
górskiego na uroǳiny dostało się wpierdol.

zabó cze kokta le wódki z winem albo piątkowych zakupów
z old spicem powodu ą identyczny odruch, zanim się nie
oszołomi i nie przywyknie (przyzwycza enie — podobno —
est drugą naturą).

następnego dnia wszystko iǳie w zapomnienie, o ile
tylko można było odespać i wziąć aspirynę. ale uż
dreszcze okazu ą się sygnałem niepoko ącym.
w tramwa u czy na imprezie łatwo złapać akieś świństwo.
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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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