


 

 

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
 

Wiązka
Obuǳiłam się bez pocieszenia. Gdy spałam,
ziemia dostała mi się do rany. I dokąd a tak
wsta ę i idę w tym swoim ciele?

Miłością two ego życia że estem, nakłamał ci
laser. Ja ze swe strony nawet cię nie lubię,
a kto potrzebu e pocieszenia, niech sobie weźmie
so what, ak w przykłaǳie:

źle est lgnąć do umarłych? So what. Zmienia ąc
siedem razy pozyc ę we śnie, opowieǳiałam
ci w końcu, ak byłam przebrana za diabła,
a ona za śmierć. Ale ruszałam się tak wolno,

że teraz nie wiesz, którą mnie kochasz. So
what. Już nie trzeba. Założyli światło w prze ściu.
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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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