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
 

list do marcina
świat ruszył. znowu beze mnie. wmówiłam wszystkim,
że eszcze nie pora, choć czu ę się znacznie lepie .
wracam. a powrót za mu e coraz więce czasu.
pisałam akieś ważne listy, ale nie było komu ich
przeczytać, akieś wiersze. w sumie goǳono się na
nie ako część terapii, tak to teraz odbieram.
wychoǳę po mleko, wracam z nim. nie mam pokus, nie
estem zmuszona niczego tłumić, niczego mówić. ǳiś
po raz pierwszy nie wzięłam tabletek i nic, nic.
zasypiam tylko na wznak, ale częście przebywam w
łazience. nie palę światła i nie odkręcam kranu, wĳę
sobie pa ęczynę w rogu umywalki.
pomyślałam o tym właśnie wczora . była leniwa sobota,
niesmaczny obiad, nudny odcinek. nie poszłam oglądać
parady, odbyte mimo złe aury.
myślałam, żeby złapać sobie akieś muchy, ale to kłóci się
z prze ętą religią. pozostawiam sprawy w cuǳych rękach.
zobaczymy ak się tam ułożą.
wkłułam pod szarą skórę drobinki powietrza. mo a krew
teraz też ma czym oddychać. kaszel nie powraca, ból serca
usta e. rozkołysana, o tak — czekam na wiadomość.
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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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