


 

 

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
 

Przekład
Z ulicy przez okno wiǳę, ak mama stoi przy zlewie
w płonącym domu, sama płonąc od dobre chwili,
niedużo z nie zostało, właściwie sam profil. Minie trzyǳieści lat
i mo a córka bęǳie przez okno z ulicy
podglądać, ak płonę w płonącym domu. Nawet nie wiem,
czy bęǳie uż wtedy wieǳieć, co podgląda.

Zrobiłam mie sce na śmierć w swoim życiu,
odchyliłam kołdrę, koszulę, odemknęłam klatkę żeber.
Nie miałabym mie sca dla nikogo z was, gdybym nie zrobiła
mie sca śmierci. Póki nie zrobiłam mie sca śmierci,
dla nikogo z was nie miałam mie sca, nie łudźcie się.
Otwieram orzech i zna du ę prochy myszki,
męża i ǳieci, swo ą nagrodę, swo e potwierǳenie.

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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