


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JUSTYNA BARGIELSKA
 

Onyks
Które eszcze przedmioty steru ą czasem,
gdy my sami esteśmy nieuważni
albo zakochani? Kubki, szczotki, stoły,
które, gdy śmierć nie uzna nam zasług,
prosić bęǳiemy o modlitwę za powtórne rozbicie
nasze skrzynki obuchem prawǳiwszego,
bo odlegle szego słońca,
czy one wieǳą, akie to niesprawiedliwe,
że na pierw nie wolno nam samych siebie łapać,
gdy wyda e się, że światło podchoǳi ze wszystkich stron,
bo od tego są spadochrony, siatki i kaany,
a potem pod blok pod eżdża furgonetka
i nawet kreska na futrynie po nas nie zosta e,
choć nikt z te furgonetki do nas nie wysiadł
i myśmy do nie nie wsiadali?
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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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