Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

BIANKA ROLANDO
   


Pieśń czterǳiesta. Rebus II
Mógłbym się nie ǳielić z nikim ułomkami w koszach
swoimi utopiami utopionymi na dnie wanny, bez korka
Mógłbym się schować przed innymi w roli scenografa
skrywa ąc swo e ludowe mis e, sugestia tła edynie
Lecz ty, Rolando, ze złamaniem otwartym swo ego bycia
przyszedłeś we śnie moim, wkradłeś się na paluszkach
innych nie buǳąc w środku nocy, nie przeszkaǳa ąc
Przyszedłeś z rebusem w kieszeni w piżamie dla ǳiecka
Czemu obdarowu esz mnie takim ǳiwnym darem?
I nie rozpłynąłeś się na mo ą milicy ną komendę?
Lecz stałeś, pozu ąc ak na zd ęciu polaroidowym z  roku
gapiąc się na mnie z błagalnym wyrazem twarzy
Two a przena świętsza wrażliwość właściwa tylko tobie
Opowieǳ, ak to się stało, że leżałeś taki umiera ący i pokłuty
w mie skim szalecie zarzyganym przez anorektyczki
Matka nie dostarczyła ci odpowiednie ilości witamin?
Two a dieta za uboga była w warzywa, w owoce?
Po co przychoǳisz do mnie z takim głupim wyrazem oczu?
Więc stałem się prawie cycatą ratowniczką z patrolu
słoneczną ratowniczką wyciąga ącą twego trupa na brzeg
bez szansy na akąkolwiek reanimac ę, zmartwychwstanie
przygląda ąc się tobie uważnie, drobiazgowo cię opisu ąc
Chciałeś mi coś przekazać, akiś rebus nierozwiązywalny
Mówiłeś do mnie w niezrozumiałym mi z brzmienia ęzyku
Stałeś we śnie, szeptałeś z trudem tak, akbyś dopiero się uczył
wypowiadać prawidłowo zdania, wyrazy, ǳiwne słowa
To było ak ciche po ękiwanie niemowy z trudem fałszu
Szeptanie słów, które były zamazane korektorem i wydrapane
nożem introligatorskim, zdarte z warstwy rozumienia ich
Resztki zostały zamazane markerem Universal Permanent
ednak coś tak mocno tkwiło pod tą warstwą skrytą
chowało się pod czarną folią malarską, zachęca ąc
by wymacać kształt i radośnie krzyknąć, aha
W two e mowie nowe są brzmienia słów
Jak być eszcze zrozumiałym
nie umiesz powieǳieć
to est two a pokuta
brak słowa
—
Wszystkie znaczenia tkwią pod absolutnie szczelnym kamuﬂażem
ze słomy, z kamieni, ze szmat masku ących głębokość pułapek
Musiałem tę pieśń wyśpiewać za ciebie, uda ąc twó ton głosu

Musiałem wniknąć w nieczytelne warstwy, w resztki pozosta ące
Gdyby się tak nie stało, musiałbyś czekać w zakłaǳie utylizac i
odpadów higienicznych dla niewystarcza ących, w oczyszczalni
Niech więc zabrzmi wreszcie two e śpiewanie pełnym głosem
tańcz przy tym z radości, wykonu ąc przy okaz i Nieboskłony
wymachu ǳiurawymi rękami ak białymi ﬂagami na znak
two ego oﬁc alnego poddania się

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-czterǳiesta-rebus-ii
Tekst opracowany na podstawie: Bianka Rolando, Biała książka, Wydawnictwo Święty Wo ciech, Poznan .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Doﬁnansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: steve p@Flickr, CC BY .
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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