


 

 

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.

JULIA FIEDORCZUK

 : 

It has been played once more¹
J.A.

nagle w samym środku mityczne przyszłości
starsza od siebie, a co bęǳie późnie
och, Blake’u, Słoneczniku, wiem, wiem
nawĳam ak Allen Ginsberg
wybacz wierszu, mam chandrę, wybacz czytelniku

utro spełnię wszystkie noworoczne postanowienia
teraz tu posieǳę, droga czekolado
ǳięku ę, że esteś ǳiś przy mnie butelko Merlota,
i tobie, telewiz o, ǳięku ę agencie Cooper!

utro zgłębię Dharmę diamentowe drogi
nawet teraz niektóre istoty są mi racze bliskie
oczywiście choǳi wyłącznie o pokrewieństwo dusz.
drogi komputerze, wysłałam ǳisia czternaście e-maili

„dla te ciemne miłości ǳikiego gatunku²”
czytałam Freuda a nawet Lacana
o popęǳie śmierci
choǳi tylko o to, żeśmy byli upadli
dlatego samo życie nie wystarczy

a teraz piosenka:

ścinki czasu rzucone w poprzek kra obrazu
wiatr się z nami bawi na puste ulicy,
wiatr się z nami bawi szczątkami obrazu
wchoǳi w szczeliny i śpiewa:

(uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuu)

szorstka skóra te dłoni, która mnie dotyka
szorstka kora te brzozy, którą czesze wiatr
obcy śpiew tego wiatru, który nas przenika
i milczenie drzewa

¹It has been played once more — agment wiersza Paradoxes and Oxymorons Johna Ashbery’ego. [przypis
edytorski]

²dla tej ciemnej miłości ǳikiego gatunku — tytuł zbioru wierszy miłosnych Andrze a Sosnowskiego. [przypis
edytorski]
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utro spełnię wszystkie noworoczne postanowienia
ǳisia tu posieǳę, tak się akoś składa
że służą mi paradoksy i oksymorony
w samym środku mityczne przyszłości
opuku ę pustkę
halo halo?
czy ktoś tam est?

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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