Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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MARTA PODGÓRNIK
 

(…) tylko dupki ukrywają słabość
tylko dupki ukrywa ą słabość. ziarna nie sie ą.
fala podnosi się, topi ich. we śnie, kurewsko
nie fair, zawoǳą zawory bezpieczeństwa.
wartość ma tylko to, co właśnie tracisz. w co
brniesz dale . nie bęǳiesz miał nic, co można by
ukraść, zniszczyć, nic, czym można by zabić.
dasz sobie tyle czasu — stąd do tamtąd. ruszysz.
w niemal każdą wiarygodną utrze szość. w tego
boga uwierzysz, który tu, teraz, za ciebie.
i wy ǳiesz z tego ak spod prysznica. nago,
wyzwolony z formy, pusty w treść. poślizgniesz
się na kafelkach, co się zdarza —
złamany ładnie bęǳiesz wyglądał na zd ęciu. po
zd ęciu z tego, powieszony na następnym, krzyż
pęknie o kant sedesu.
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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.

