


 

 

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
 

Pieśń szkrabisty
Może byłeś kiedyś na wyprowaǳeniu mysich zwłok?
Gdy smutku proforma gipsowa wydłuża siwe pyszczki,
akby to było w kinie i wszyscy myślą o tym,
co kto mógł mieć, a nie miał. Złowrogi w cylindrze botanik
nad źródłem się pochyla¹, pyszni się storczyk we wiadrze,
i mieczyk, i maczek, i lilia.

Nie krwawić ci teraz, serce, a raźno popindalać,
gdy przyszłość się mości w słoiku i eszcze czas akiś puchnie,
a smutek przychoǳi od razu tak wielki i tak stary,
że z eǳ mnie, czereśnio, wołam, z eǳ mnie, okruszku, pesteczko.

¹Złowrogi w cylindrze botanik nad źródłem się pochyla — W. H. Auden, Nasze miasto, tłum. B. Taborski.
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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