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Strzela, strzela, a jest motylem
— Pozwól, to est mó środek i ednak coś tam mam
— powieǳiała, nim wyszła. Dawno nie wiǳiano
tak dosto ne i grube nagie kobiety na tak wąskim gzymsie.

A o co poszło? Może właśnie o ten garnek,
w którym znika poǳiał na królestwa. Może o salę,
w które na pierw ćwiczyły ǳieci, ale po zmroku weszły tam kobiety
i wiatr zaczął ruszać firanką w drugą stronę, do siebie.

Stała tam i patrzyła, czy oni patrzą na nią, ale nie patrzyli.
I może tylko rząd płaszczów ą trochę zrozumiał,
może glina, gdy wyschła, zwróciła na nią swo e
poczciwe, martwe oko.

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.
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-strzela-strzela-a-jest-motylem
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bargielska-strzela-strzela-a-jest-motylem
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5773
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

