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wolnelektury.pl.
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MARTA PODGÓRNIK
 

śnieg retrospekcja
spadł znowu śnieg i przykrył. pod drzwiami
poczty główne naprzeciw starego kina kole ka
zmarzniętych czeka na dialog z automatem.
znowu nie przyszedł na spotkanie, chociaż

to nie on miał być kanwą wiersza, tylko ty.
przewiǳiałeś to uż wcześnie , wychoǳąc ze
mnie ak zza rogu z przeprasza ącą miną
przypadkowego przechodnia, zakłopotanego

zaproszeniem na kawę. szybka retrospekc a —
też był śnieg, też kończyło się, uż tylko
przyśpieszony ak kurs pociągu oddech zdraǳał
obecność. nastały nowe pory roku i nowe

okoliczności łagoǳące. tym razem est inacze :
żeton zamarza w fałǳie rękawiczki. nie pamiętam
numeru, pod który należy ǳwonić w razie czego.
opuszczam kole kę, ku wyraźne radości tych za mną.
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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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