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JUSTYNA BARGIELSKA
 

ǲisiaj w amfiteatrze występuje mo-rze
Całą noc akieś ciemne zwierzęta wchoǳiły do domu.
Odłączono go, est wyczerpany, właściwie nie ży e.
Przygląda nam się, akby mówił: teraz będę potrzebował
wasze pomocy, teraz kiedy czu ecie ulgę,
że uż nic nie można dla mnie zrobić, poproszę was
o pomoc i uż zawsze będę was o nią prosił,
nigdy e nie dosta ąc, bo tak to est pomyślane.
Minie trochę czasu i powiemy: teraz to uż naprawdę,
naprawdę nic nie możemy dla niego zrobić.
I poczu emy spokó , a wtedy właśnie na barǳie
bęǳie nas prosił, zagląda ąc do nas,
akbyśmy byli kościołem uwięzionym w diamencie.
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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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