


 

 

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
 

odǳiał
leżę tu i co chwila sięgam mięǳy uda.
można od tego oszaleć. pościel się lepi
do skóry ak nasączone kle em tapety
do porowatych ścian.

te wszystkie wyǳieliny — ślina na poduszce,
ropa w kącikach oczu, czasem, rzaǳie ,
krew. i słowa. to nie est naturalne pisać
wiersze, ktoś powieǳiał.

łazienka ak średniowieczna izba tortur.
nos na kafelkach. maksymalne naprężenie,
przyznałabym się teraz do wszystkiego,
kto chce posłuchać?

lekarz z niezapisaną historią choroby się
wyłania. za nim prowaǳą mo ą kroplówkę,
cewnik i talerz tabletek. żartu ą, że mocz
est treściwy po

mo e wczora sze lekturze — „schizma” na
szpitalne szafce. ak ma się kurwa
motywac ę, to się wszystko zniesie. a nie
mam kurwa motywac i.

wiem, że to odǳiał niedoszłych młodych
samobó ców, z których tylko paru naprawdę
chciało umrzeć, nie rozróżniam ich ednak
od reszty.
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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.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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