


 

 

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
 

nawroty
oblizać rǳę ak łyżeczkę wyciągniętą z głębi
tortu, ak spierzchnięte wargi na przystanku.
wychoǳę, wołam autobus, nadsłuchu ę odpowieǳi.
ak zawsze bezskutecznie. teraz to on mnie woła.

przyśpieszać ak tempo w finale, kiedy tuż tuż
trzeba się zwĳać. ǳwonek do drzwi, udawanie, że
nas nie ma. złowrogi szczęk zamka, szybki odwrót,
ak nawrót choroby znowu przystanek. po powrocie

gryźć pościel ak mysz kabel, wysącza ąc nadmiar
śliny kącikami ust. na pragnienie zarǳewiały
kran, z wiszącą edną kroplą szarego śluzu. nie
ma wyboru. zlizana wilgoć rozcieńcza smak w ustach.

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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