


 

 

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.

BIANKA ROLANDO
   


Pieśń czterǳiesta piąta.Molo wAhl-
becku
Na molo impregnowanym solą, sezonowo odświeżanym
idę, poǳiwia ąc głęboką czerń złożoną z przemnożenia
Wychylam się niebezpiecznie za ǳiwną barierkę
tracąc prawie równowagę, próbu ę złapać tę wilgoć
Latarnie nieczynne oświetla ą mi tę wieczorną drogę
Mó pas startowy, rozpęǳam się, oduwa ąc daleko
z lewe i prawe strony wiatr cału e mnie coraz namiętnie
Nie mogę się ciebie doczekać, no choć uż, chodź do mnie
Chłodny wiatr poczułem na swo e żylaste karkówce
No rozbierz się uż, rozbierz, niech nastąpi ra ska nagość
Zde mĳ te przyciasne stopy, ten płaszcz wysusza ące się skóry
ten kapelusz tłustych włosów zostaw gǳieś przypadkowo
Rozbiera się szybko, chodź do mnie, nie wstydź się
nagi i zawstyǳony, i przygarnięty, tak zależny, Tak
Niech się otworzy ta czarna ǳiura pochłania ąca wszystko
do siebie z szerokimi ramionami, zagarnia ącymi każdą drobinę
Jestem w mie scu, gǳie wszystko est dawno nieczynne
nigdy nie było czynne, zamknięte z powodu remanentów

W samotności przecieram swe oblicze
ednocześnie e rozmazu ąc na zawsze
Nic nie bęǳie uż do siebie podobne
na drewnianym pomoście obserwacy nym
Połykam wiatr, otwiera ąc swó pysk szeroko
Anioł zwiastu ący przypływ w moim przełyku
utknął zǳiwiony kształtem me krtani
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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.

  Pieśń czterǳiesta piąta. Molo w Ahlbecku 

http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-czterdziesta-piata-molo-w-ahlbecku
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5772
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

