


 

 

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
 

zasłyszane
no ile miałeś owac i na sto ąco? mam na myśli:
ile w tym tygodniu? rozbĳasz się po kna pach
nie płacąc rachunków, pĳesz na umór, bierzesz w pysk —
a co ty, kurwa, myślisz, że esteś charles bukowski?
a ile razy byłeś w pracy? nawet e nie szukasz,
myślisz pewnie, że poez a akoś się wyżywi.
poez a być może — ale spó rz na siebie — zarzygane
spodnie, wymięta koszula. i kto ma to prać?
a eszcze ta gęba nie zna ąca mydła ni żyletki.
i w takim stanie ty chcesz do historii?
nawet telewiz a ciebie nie chce.
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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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