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Półkula w lokach
 .  
Pozwól, że wdychać będę długo, długo zapach włosów twoich, że zanurzę się w nie całą
twarzą, ak człowiek spragniony w wodę zdro u, i rozwiewać e dłonią na podobieństwo
wonne chusty, by wspomnienia rozproszyć na powietrzu.
Gdybyś zdołała zaznać wieǳy o wszystkim, co oglądam, o wszystkim, co czu ę, po ąć
wszystko, co słyszę w twoich lokach! Dusza mo a włóczy się w oddal na perfumie, ak
dusza luǳi innych na muzyce.
Kęǳiory two e zawiera ą całkowity sen, pełen gęstwiny żagli i umasztowień; zawiera ą
morza wielkie, których ciepłe wichury unoszą mnie ku oczarowu ącym klimatom, gǳie
przestrzeń błękitna est barǳie i głębsza, gǳie przestwór sycony wonią owoców i liści,
i skóry luǳkie .
W oceanie loków twoich postrzegam na mgnienie przystań, tętniącą od śpiewek melancholicznych, mężczyzn krzepkich wszelakich szczepów i okręty wielorakich kształtów,
odcina ące swe budowle ulotne i zawiłe na niebie bezmiernym, gǳie spoczywa wiekuiście
omdlały pożar.
W pieszczocie włosów twoich odna du ę mdłe wypoczynki długich goǳin, spęǳonych na rozległe sofce w ka ucie pięknego statku, chwiany przez kołys niepochwytny
przystani, pomięǳy rozkwitłymi doniczkami i ściszonym rozpluskiem, pełnym świeżości.
W gorącym ognisku twych kęǳiorów wdycham zapach tytoniu, przemieszanego
z opium i czosnkiem; w nocy loków twoich wiǳę, ak rozlewa się blaskiem nieskończoność tropikalnego lazuru; na pobrzeżach, pokrytych puszkiem, włosów twoich upa am
się wonnościami, splątanymi ze smoły, piżma i kokosowe oliwy.
Pozwól, że długo gryźć będę twe ciężkie i czarne sploty. Kiedy wgryzam się w twe
włosy prężne i oporne, zda e mi się, że żu ę wspomnienia.

Ciało, Erotyzm

Zapach
Arkadia, Zmysły, Podróż

Wspomnienia
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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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