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JUSTYNA BARGIELSKA
 

Let’s kohelet¹
Dwa dezodoranty, właściwie trzy, w siatce miał
i że go stać na myślenie o śmierci wreszcie czuł.

Szuka ącemu więc śmierci pośród urząǳeń miasta
wszyscy ustępowali, uchoǳąc przed nim, ak łąka
uchoǳiłaby przed napalmem, gdyby Bóg powołał ą
do chwały uchoǳenia zamiast do chwały
bycia znapalmioną, aż przyszło na panią
Violettę, które to uda i brzuch.

He , we mnie są two e groby i zmarli twoi są tu.

¹Kohelet a. Eklezjastes — autor biblĳne , mądrościowe Księgi Koheleta, rozpoczyna ące się słowami „Marność
nad marnościami i wszystko marność”. [przypis edytorski]
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