


 

 

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 dwuǳiesta. Odmrożone ustaśpiewają
Niesamowite to uczucie usłyszeć swó głos, znów
pełen stęknięć, cichych ęków wewnętrznych
Jestem istnieniem schowanym w lodowate powłoce
Lód z warstwy moich łez mnie otacza i skrywa
ich słoność rzeźbi mnie powoli, ulegam koroz i
stopniowemu rozwarstwieniu na  części
Jestem produktem o przedłużonym terminie istnienia
przed potępieniem wstawionym do zamrażarki
Mĳa czas, przeterminowu ę się z czasem w czyśćcu
Zniweczony, wraz z lodem i owocami kruszon
Zostałem wyróżniony i wrzucony w głębokość
Teraz liż mnie, liż, bym się ocieplił stopniowo
swym ciepłym ęzykiem pełnym słodyczy i ciepła
Ciepło twe czu ę w powietrzu, o przybyszu z daleka
Nie estem męski ani żeński, estem przedostatni
Nie pamiętam uż nic ze swego pachnącego życia
krwią i kałem pachnącego życia,  obrazów zostało
Mieszkałem chyba lub mieszkałam w bloku szarym
wykonywałem z akąś piekielną regularnością pracę
nie przypominam sobie akie ś roǳiny mdłe w tle
Za ścianą mego mieszkania ponumerowanego
przez lata, za tą ścianą była bita kobieta i ǳiecko
Łamał na nich meble, żelazka akiś pĳaczyna ohydny
Ja popĳałem wtedy herbatę lekko uż wystuǳoną
patrzyłem w brudne okna, nie reagu ąc na ich płacz
nawoływania ratunku akieś osoby mieszka ące obok
Tak sobie sieǳiałem z zimną herbatą i myślałem o nich
Te ich piski ścierały się ze mną, a tylko patrzyłem
Z czasem nawet na mych ustach po awiał się uśmiech
taki pasu ący do te boskie komedii za kurtynami
Pewnego dnia z nudy, z cynizmu zacząłem liczyć ich ból
 razy krzyczała, płakała wraz z ǳieckiem, liczyłem
z pietyzmem, z delikatnym uśmiechem prawie że szaleńca
Już byłem w połowie tysiąca, gdy nagle zmarłem
Śmierć przez poparzenie nieszczelną instalac ą elektryczną
Me ciało przebiegały eszcze mocne wstrząsy i wielki ból
gdy spytano mnie płaczliwym głosem tego ǳiecka
Pełen konwuls i, nagłego żalu, zrozumienia chowałem się
uż chciałem się potępić i skazać na wieczne ukrycie
gdy wielka litość zmieszana z pogardą, przyunęła
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na  skrzydłach skonstruowanych z niczego
wskazała mi wielką chłodnię, możliwość zapomnienia
Pokuta dla mnie est znaczona przeterminowaniem
Mo e potępienie i zbawienie wtedy za ścianą walczyło
Wszystko przez tę chłodną herbatę, co ą piłem
ustami zmrożonych głęboko, w ostatnie warstwie
w ostatnie warstwie magazynowe zamrażarki
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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