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JUSTYNA BARGIELSKA
 

Na pasku
Nikt nie umarł w tym filmie, nikt w nim nie chciał niczego.
Zachrzęściło w pokoiku, więc wstałam sprawǳić,
zainkubowana podopieczna ośmiuset ton bazaltu, two a mama.
Ktoś ǳwonił domofonem
półtore , dwie goǳiny, a potem wstukał kod i sam się wpuścił.
Jak grzyb tęczowy na buzi Matki Boskie ,
tak kwitnie samotność, kobieca i luǳka. Gdy nie śnią się stada
utopionych krów, noc lubi przynieść
coraz to głupsze proroctwo, pięć, cztery,
trzy gwiazdki anyżku, które zostały, żeby wy ść i wrócić,
rzucić pieniążek oknem, zrozumieć się telepatycznie.

ǲiecko chce się uczyć o wietrze, o prąǳie,
a a mam ze sobą tylko szal zielony,
byśmy sobie mogły poudawać morze.

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