


 

 

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 trzecia. Ostatnie
przechoǳenie
Idę brzegiem plaży w moim zapiaszczonym bycie
Jestem na większym burzycielem konstrukc i z piachu
choć dosyć dyskretnym krokiem kroczę tanecznie
absolutnie wolny w ǳisie szy wieczór życia
Więc gǳie chcesz ze mną pó ść na późny spacer?
Poczu esz chłód mo ego śpiewania, może ubierz coś
cieple szego, coś włóż na siebie, byś się nie przeziębiła
bo eszcze umrzesz i wtedy to bęǳie dopiero ciekawie
Więc ubierz się ciepło na spacer z trupem zbawionym
Pachnę likierem kokosowym, a mo e usta są niebieskie
od pocałunków przechaǳa ących się na plaży
Zatracam rysy twarzy na barǳie mi znane
takie legitymacy ne, rozpoznawalne, wzrost 
znaków szczególnych miliardy we mnie
Przemieszczam się, zdąża ąc na molo w Ahlbecku
gǳie prze dę po drewnianych stopniach rytmicznie
Festiwal organowy przy każdym moim dotknięciu
palcami u nóg zagram eszcze raz coś pociesznego
Wszyscy będą się ǳiwić, że potrafię grać stopami
co za miły, niepełnosprawny człowiek, tak potrafi
Będę naciskać te drewniane klawisze, bez obawy
Oto est we ście na mó punkt obserwacy ny, ostatni
Przed we ściem wiǳę eszcze resztki architektury
Z cukru pudru i śliny poczynione przez luǳi budowli
uświetnia ące tysiącletnie rocznice śmierci świętych
oni nigdy się namiętnie nie całowali, nie dotykali
im zawsze było wstyd tak zatracić się na chwilę
w ciepłocie izolac i, w pomarańczowe skórze
Dmuchnę, tchnieniem rozproszę wokół siebie
te przemądrza ące się w me pamięci wieżyczki
zdmuchnę ten tort uroǳinowy bez świeczek
z dużą ilością tłustego kremu, z dekorac ami
ży sto lat, sto lat, sto lat i nigdy nie umiera

Przechoǳąc, znoszę ze sobą wszystko
W lustrze ustawionym w stronę morza
w ednym z od dawna nieużywanych hoteli
widać przegląda ącego się na tle Morza
Widok ten ścigać cię bęǳie od teraz
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aż złapie cię za ramię i krzyknie
raz, dwa, trzy, szukasz mnie teraz ty
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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.
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