


 

 

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
 

wiersz z kluczem
maleńki zator ak na autostraǳie
odcina dopływ tlenu i ak pechowy płetwonurek
ma się z głowy.
cucenie śmierǳącą watką przytkniętą do nozdrzy
da e ten efekt, który eszcze długo
pozostanie synonimem wynurzania się.
piętnaście minut dwaǳieścia pięć sekund
— dokładnie tyle z życia leżąc na kozetce
i nie da ąc znaków, tak że musiano się
w końcu i mną za ąć w tłumie pokrzywǳonych
(na więce ǳieci, złamań i oparzeń).
gǳie byłam? czy odpowiadałam na akieś pytania?
czy przeprowaǳono na mnie eksperyment?
czy coś się stało, co się nie odstanie?
i czemu nie wiǳiałam tunelu i światła i nie czułam
niebiańskiego spoko u?
dlaczego wszystko musi odbywać się nudno, głupio,
bez pompy i bez nasze zgody?
ten punkt — nie znika, on
da e się złapać.
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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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