


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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Pieśń dwuǳiesta ósma. Antypieta
Bruna śpiewa
Wycieram tobą się, podcieram się tobą poprzecznie
Swą strzaskaną głowę na mych kolanach ułóż
Resztę o tobie będę musiała sobie wyobrazić
to tylko półtusza, półdusza, ćwierć wygięta leży
Leżysz, o mó adoptowany wrogu, w mym zgnieceniu
w poprzek ułożony, wĳący się, cały w lęku skąpany
Na kamienne twarzy rysu e się wielka wzgarda
Nienawiǳę twego umierania i tego, że inni umiera ą
umiera ą za ciebie, za two e imię, wyznawcy właǳy
przelewa ąc cuǳą krew, da ą ci ofiary na ołtarzach
na stołach potępionych i prowizorycznie stawianych
Leżysz mi na kolanach, kona ąc i bluźniąc wyraźnie
Połamane kości wrzucone na mą suknię potarganą
mogę z nich teraz wróżyć, układa ą się w rebus
Król wo ny na moim łonie wygnieciony spoczywa
Wychuǳone, sine dłonie wbĳam, zaciskam
byś trzeszczał i chrzęścił, i odsuwał wzrok z bólu
w mym cmentarnym łonie poprzecznie ułożony
Wyrywasz się, bo nie chcesz te kary ode mnie
To taki prezent dla mnie, że mogę teraz patrzeć
choć me oblicze skrzywione wepchnięciami
Oświetleni cieniem takim, nic go nie może dać
układamy się w kompozyc e razem wygięci
gwałceni przez wza emną bliskość i oddalenie
Długie włosy Bruny włażą ci do ust ślepych
ich falowanie powodu e twą sprofanowaną śmierć
żaden konserwator nie uratu e nasze antypiety
nie ma takich środków chemicznych
przerywa ących
proces wza emnego niszczenia dwóch figur
do edne pieśni zmuszonych, wepchniętych niedbale
w siebie
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