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JUSTYNA BARGIELSKA
 

Gǳie w Warszawie płatki róż i kolorowe małe piórka
Noc bez dopływu powietrza lub z ego skąpymi
strużkami, które skrzętnie mnie omĳa ą,
bo przecież gdyby któraś z nich niechcący
uratowała mnie przed uduszeniem, antywłamaniowy
alarm pobuǳiłby wszystkich moich przy aciół
na wszystkich czterystu biegunach tego durnego
globu. Buǳę się z bólem brzucha ak na okres
i ako takim po ęciem o naturze i poczynaniach
martwych gołębi: są wyraziste i gra ą w ﬁlmach
noir, ale nie wolno im uprawiać seksu,
choć stworzone do miłości potraﬁą się wcisnąć
dosłownie wszęǳie. To ci psikus.
Rano sto ę na balkonie i przepowiadam sobie,
kto est większy ode mnie (mąż, złoty lew, wielki
płaski żółw — uniosą mnie, uniosą). Szkoda,
że martwe gołębie wolą występować w ﬁlmach noir
i nie mogą pochwycić, nim dotknie ziemi, mo e śliny.
Jest teraz czaroǳie ska.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Źródło:
piorka

http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-gǳie-w-warszawie-platki-roz-i-kolorowe-male-

Tekst opracowany na podstawie: Justyna Bargielska, Dwa ﬁaty, Wydawnictwo Wo ewóǳkie Biblioteki Publiczne i Centrum Animac i Kultury, Poznań .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Doﬁnansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Marketa@Flickr, CC BY-SA .
Wesprzyj Wolne Lektury!
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