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JUSTYNA BARGIELSKA
 

Minimidrasz¹ o chłopcu i śrubce
(Noddy)

Czy ǳiś est akiś ǳień? Powinnam była nazwać firmę
Pani Justynka, mówi mama. Zgarnia wszystko pod siebie,
bo śniło e się, że trzyma mnie na rękach
i pyta, czy mnie wiǳicie, a wy mnie nie wiǳicie.

Cukier nierozmieszany, prehistoryczne liście,
okrągłe akieś wspomnienia, światła miłe i mnie miłe,
coǳiennie helikopter filmu e nas przez dach,
chociaż niewiele widać. Może właśnie nas oglądasz.

¹midrasz — komentarz do Biblii, często w formie przypowieści lub sentenc i; z hebr. midrasz: badać, do-
ciekać, głosić. [przypis edytorski]
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