Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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MARTA PODGÓRNIK
 

wiersz dla maćka meleckiego
pięść w kamień. ptaki uną szybko ak z klatek
ﬁlmu grozy. park est uż zielony, włosy białe,
krew ak zwykle. natrętna myśl o tym zabĳa każdą
inną, która pewnie dałaby czemuś początek.
nagle konieczność wzięcia zakrętu stawia w martwym
punkcie. zatrzęsienie równorzędnych alternatyw
wobec którego można edynie spasować. wybieranie
nie est niczy ą mocną stroną, przeciwnie.
światło w tunelu okazu e się ogniskiem stworzonym
na bazie porzucone butelki, z które mógłby
wyleźć dżin, ale nie wyłazi. za to cień kłaǳie się
pod nogami coraz dłuższy i węższy ak margines.
instynktownie wyczuwana bliskość celu spowalnia
krok, opóźnia ąc na siłę dotarcie, przesta ące się
nagle liczyć. nikt uż nie próbu e wymierzyć proporc i
pomięǳy przebytym a tym, co pozosta e do prze ścia.
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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.

