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JUSTYNA BARGIELSKA
 

Pole bawełny
To musiał być ǳień Bożego Ciała. Starsza kobieta
wiodła za sobą okazałą downicę: córciu, córciu,
gdy umrę, co się z tobą stanie. A a nie mogłam ci
starsza obiecać kobieto, że e nie z emy, niedokładnie znam zwycza e
mo ego gatunku, nie na tyle dokładnie.
Widu ę nas, ak przysta emy na rogach ulic,
wy mu emy z portfeli zd ęcia budynków krytych złotymi kopułami
i pokazu emy e sobie nawza em, mężczyźni i kobiety,
starzy i młoǳi, ale czy tęskniąc, czy grożąc, nie wiem.
To musiał być ten ǳień, wzdłuż torów
albo skra em parku szedł mężczyzna w brązowe marynarce,
niósł piłkarzyki główkami do dołu
i nic na to nie poraǳę, ale słońce, ono chyliło się ku zachodowi.
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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