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JUSTYNA BARGIELSKA
 

Dwa fiaty¹
Pogłaśniam, żeby Pan Bóg zabrał mnie do siebie.
Mężczyzna, właściwie chłopiec z białą wanienką pod pachą
i światła małego samolotu daleko na pasie lotniska
zwiastu ą tak samo. Czarny tiulowy kwiatek na gorsie a entki,
liść, który odwrócił się do mnie srebrnym spodem
zwiastu ą śmierć zwiastowanego bez względu na to,
czy e owinę bawełną, czy folią.
Mieliśmy ǳieci, ale to nie były ǳieci, to były buty na ǳień.
Nie zostawiam was, buty, tylko idę przodem.

¹fiaty — łac. fiat oznacza „niech się stanie”; słowo to może odsyłać do ewangeliczne sceny Zwiastowania
i po awia się w Łk ,. [przypis edytorski]
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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