


 

 

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
 

Radyjko
Wstałam rano, kupiłam napo e i ciasteczka,
ale zamiast do luǳi, po echałam na cmentarz,
gǳie it’s a world receiver napisano na kamyku.
Co takiego, czego byśmy sami kiedyś
dać ci nie zachcieli, nam odbierasz? Naprawdę,
naprawdę, nie wiem, co mam myśleć o tobie,
który zamiast ako modra rzeka lub eon bąbelków
wolisz przy ść pod postacią ołysiałego rżyska,
wiecznego skra u, apelu w lustrzanym żłobku.
Niepowstrzymany ǳielniku, tą kostropatą łapą
od sekc i noworodków nie wiem, czy chcę,
byś mnie dotknął. Powiadam ci, naprawdę.
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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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