Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

MARTA PODGÓRNIK
 

rozstępy
przełomy i wyłomy o kant dupy. pozosta e
niesmak. no przecież sam mówiłeś —
zmieni się niechybnie, zmieni się uż wkrótce.
tymczasem stagnac a zżera energię ak dwustuwatówka,
bez skrupułów, bo eśli nic uż nie drgnie, nie popłynie,
na potem bęǳie tylko tu i teraz —
to co wtedy?
bęǳiemy pielęgnować stagnac ę, odwieǳać cmentarz,
pielić i odchwaszczać z uporem maniaka? albo
pozwolimy sobie pomóc chociaż nie lubimy takich pomagierów?
na początek zapalmy papierosa. to światło w oddali
nie może być daleko.
coś się eszcze wydarzy te nocy, ścieżki poplączą się,
buty zamokną. duszna ciemność zamieni się w
wilgotną mgłę, łzy napłyną do oczu, wódka do szklanek.
w tym stanie rzeczy zachowanie zasad bęǳie
niemożliwe — z przyczyn obiektywnych.
naza utrz przekażemy sobie znak poko u.
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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.

