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JUSTYNA BARGIELSKA
 

Dropsette
Ze względu na deszcz i inne wydarzenia
natury religĳne , byłyśmy edynymi
spacerowiczkami w parku, nie licząc polic i,
w tym konne , która sto ąc nad stawem,
pokazywała sobie nawza em i dwóm starszym rangą
funkc onariuszom gładkie mie sce na taﬂi,
na które nie padało. O ile zrozumiałam,
z niego miała brać się względność prohibic i,
która akurat obowiązywała w mieście,
mógł być to też ośrodek podmieniania w łonie
lub centralny zegar czasu, w ogóle straszna sprawa.
Niepożądane gawrony, tak stali nad tym stawem.
Koń odgryzł główkę irysa i ciamknął: kobiety
gdy biegną do wody, wszystko może się zdarzyć.
Rac a, powieǳiał polic ant i spo rzał prosząco
na nasze niestety plecy, uż wraca ące do domu
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

