


 

 

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.
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Pieśń czterǳiesta druga. Blu śpiewa
o śmierci Ricarda
Nie est łatwo nosić brzemię zachrypniętego głosu
Czy mam stanąć tak ak ty, domalować sobie two e rysy
barǳie przekonu ąco zagrać two ą rolę ducha?
Niech więc będę twoim głośnikiem, two ą tubą głuchą
będę tłumaczem two ego milczenia, tak ak kiedyś
Teraz będę cię tłumaczyć, eśli pozwolisz eszcze raz
Byłeś wiecznie rozmazywany przez swo ego o ca
który ednym ruchem przekreślił ciebie, twó łupież
przydługie ręce, chude nogi, zmrużone oczy
Nikomu się nie chciało rozczytywać niechlu nych słów
znaczenia ich ulegały destrukc i, coraz większe koroz i
ęzyk stawał się dla ciebie coraz barǳie bezużyteczny
W końcu zamilkłeś, postanowiłeś to sobie na zawsze
Twó głos stawał się coraz smutnie szy i gorzki niewybaczalnie
Coraz więce byłeś poǳiurawiony przez ostrza strzykawek
ten właśnie las piniowy sprawił, że stałeś się durszlakiem
dlatego wszystko przepływało, nie czu ąc żadnych oporów
W mie skim szalecie leżałeś i umierałeś, dosyć to zabawne
na pewno melodramatyczne, sentymentalne tak zdychać
za ostatnie pieniąǳe ukraǳione z torebki
uszyte z wężowe skóry
Wiǳiałeś kolorowe ściany, przenikałeś przez nie
ǳięki ǳiurawe chemii, przenikałeś przez meblościanki
Byłeś tą nieważną literą alfabetu, tą ostatnią, tą zbędną
dla porządku słów, dla ęzyka, konstrukc i ze skle ki
Leżałeś, opala ąc się w pełnym lśnieniu lampki łazienkowe
opiera ąc swo ą przyciężką głowę na śmierǳącym sraczu
Dworcowałeś przez wiele tygodni, więc cuchnąłeś
swo ą obsikaną fiz ologią, śliną ścieka ącą z ust ak ad
Byłeś taki zmęczony paradą wenecką tych głosów
we śnie two e serce, niepewne kole nych uderzeń
przestało ci wreszcie służyć cicho w środku, zmarło
Opadłeś upozowany na posaǳkę, kieru ąc swe oczy
na sztuczne oświetlenie, ono zdawało się gasnąć
Posaǳka, na które leżałeś, była mozaiką szczególną
przedstawia ącą historię zbawienia w wers i light
w wers i dla korzysta ących z mie skie łazienki
Postacie wszystkie szczerzą białe, amerykańskie zęby
Ich kolor komponu e się z kolorem umywalek
gǳie szatan to uśmiechnięty kolega z klasy
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z nosa wy ada ǳiwne rzeczy, poci się ze strachu
swąd ego lęku przed nauczycielem czuć wszęǳie
Chrystus to gwiazda kina popularnego we Włoszech
na którego polu ą lafiryndy i rzesze ǳiennikarzy
chcą robić sobie zd ęcie z nim w tle, z autografem
mieć kole ne, niezbite świadectwo ego istnienia
zbadane przez chemików ustala ących daty powstania
pocieszyć wszystkich ateistów, że to fałszerstwo
kole ny zuchwały triumf nauki nad wierzeniami
Murzynów, ǳieci, starców drżących, sika ących w ławkach
oświetla ąc sztucznym oświetleniem nieprzenikniony mrok
za pomocą wszelkich nam dostępnych zdobyczy techniki
Pozostaną im tylko te białe zęby szczerzące się
z hasłem dba o swó promienny uśmiech pośmiertny
Taka mozaika popularnonaukowa w mie skim szalecie
na którą nie mogłeś uż patrzeć, na nie umierałeś

Poczułeś wtedy ryk trzeźwego chłodu, wymagania
Usłyszałeś, że esteś niedostateczny z plusem
złowiony za pomocą niedurszlaka
został ci włożony do niekieszeni rebus
rebus do wypowieǳenia
Ty sam nie mogłeś wypowieǳieć ego rozwiązania
nie miałeś tego daru ęzyka, za karę i bezszelestność
Mogła to tylko two a siostra, skryta w milczeniu
Musiałeś ą prosić w sposób niezrozumiały o pomoc
Echo po ciele eszcze raz odbiło się w senne rzeczywistości
tak stałeś w przepoconym podkoszulku, ucząc się mówić
od początku, krztusząc się, deformu ąc wszystko śmiesznie
wymówić słowo mięǳy znaczeniami, literować e
to słowo est dmuchanym kołem z PCV
kołem ratunkowym, rzuconym, wypycha ącym cię
Tylko edno słowo, które nie istnie e z powodu wad
wymowy, seplenienia wszystkich ęzyków, dialektów
Analiza zbawicielska każde sekundy two ego życia
twó każdy spłowiały włos został zbawiony z osobna
Zbawiony est także ten cyniczny w twoim przypadku napis
na wyprane i przebarwione od innych podkoszulce
żeby Paradise Tours dobrze się ko arzyły z niebem
Zachęcić wycieczki szkolne do odwieǳenia tych okolic
które są ciągle niedocenione, mało reklamowane w TV
Zbawienie miłosierne dryfu e niczym meduza w woǳie
możesz go nie zauważyć, choć mieni się, odbĳa ąc ciebie
Jego galaretowatą strukturę trudno uchwycić w woǳie
Uczyni cię miłosiernym, uczyni wszystko na nowo
Uczyni cię ostatnim plażowiczem przed przypływem
Oto teraz ǳiury po kornikach zostały zaimpregnowane
bęǳiesz teraz mógł wyglądać ak stary, stylowy antyk
Handlarze będą się zabĳać o ciebie, eden uż umarł

Niech więc nastanie uż two e milczenie i niech tylko ciche
świsty wiatru w tobie eszcze pozostawią akiś pogłos
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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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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.
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