


 

 

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
 

uciekinier bez powodu
sygnały niezdrowego zainteresowania dociera ą co akiś
czas, podobnie ak pocztówki z odległych miasteczek
sygnowane beznamiętnym „do zobaczenia” przez kogoś,
w kim można się było zakochać, tylko przegapiło się

okaz ę. pozostawanie w przy aźni z niezliczoną
ilością niedoszłych mężów i żon ak kolekc onowanie
kapsli z niemożliwością wygrania eszcze czegoś ponad
to, co uż się otrzymało. a trzeba wkalkulować

mieszanie imion, rosnące rachunki telefoniczne,
niespoǳiewane wizyty. konsekwenc e drobnych kłamstw
ak zimu ący w kościach złośliwy nowotwór czeka ą na
swo ą chwilę. odłożona na bok ak zaległe listy słuchawka

eszcze ciepła ciepłem policzka, traci miarowy puls sygnału.
ostateczne rozwiązanie — rwiesz żyłę kabla strzępiąc opuszki
palców, cieknąc ryglu esz drzwi, uda esz, że wyszedłeś
i nie wiesz, kiedy wrócisz. po drugie stronie światła gasną

z równą gwałtownością, chociaż nie wszęǳie rozgrywa się
dramat. długa zima osłabia czu ność, wypycha z resorów,
wymusza pod ęcie ryzyka. kupisz pół litra, zmienisz adres na
etykiecie, znikniesz cicho ak wywabiona wybielaczem plama.
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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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