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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

MARTA PODGÓRNIK
 

asymetria
prawa strona mo ego ciała, czu ąca się lepie
niż lewa, przesyła pozdrowienia:
słońce operu e z precyz ą chirurga usuwa ąc bladość,
opornych opala do cna ak amator cuǳych papierosów.
i po takie przychoǳi nam przecież sięgać w pociągach
ekspresowych, gdy wyskoczenie po paczkę cameli light
w czasie dwunastosekundowego posto u na stac i
pionki zachodnie byłoby karygodną krótkowzrocznością.
coś w tym mimo wszystko musi być, eśli wszyscy się na to
łapią, biorą na ten lep. więc skoro uż wsaǳono nas do
tego pociągu z życzeniami przy emne podróży, spędźmy ą
na korytarzu, koniecznie w przeciągu, trącani brzuchami
i walizami przechoǳących.
ktoś to starannie z góry zaplanował i wszczepił nam
mikronada niki wielkości tabletek aviomarin. nie mógł ednak
przewiǳieć ob awów ubocznych, naszego nie wpisanego w kosztorys
kaprysu, by wy ść i nie wrócić uż w to samo mie sce.
asymetria dążeń i spełnień cechu e nas w równym stopniu
co przepocona pod pachami koszulka god save the queen
sex pistols.
niepoko ąco, tendenc a utrzymu e się. i pogłębia.
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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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