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MARTA PODGÓRNIK
 

*** (wsunięcie delikatnej czaroǳiejskiej różdżki nie…)
wsunięcie delikatne czaroǳie skie różdżki nie
załatało powstałych uszkoǳeń. łaskotanie krwi
nadbiegłe w te mie sca, tłoczące się do wy ścia
awary nego, wprost na fotel, podłogę, fartuch.
zawrotna szybkość w przebiegu umożliwia koniec
z pamięcią początku. i tak było za wolno, by nie
odczuć bólu w wymiarze szarpnięcia przy zrywaniu
plastra, który nie zdążył się dobrze przykleić.
zanim przyschło uż zmiana opatrunku na powietrzny,
całkiem niewidoczny pod bawełną ma tek, którą
stopniowo znów bęǳie można zamieniać na edwab.
myślisz, że nie za ǳie w tobie żadna zmiana, że
zbuǳisz się sama, wieǳąc, że nie ma uż nikogo w
środku. okazu e się, że nie ma też nikogo obok i że
to nie est chwilowa absenc a, choć nikt cię na taki
obrót spraw nie przygotował. więc może to i lepie —
samoistne poronienie. rychło w czas.
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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.

