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Pieśń dwuǳiesta ósma. Wada wzroku się powiększa
Wada wzroku się nareszcie powiększyła
Jestem teraz barǳo niewidoma, a tym więce wiǳę
Niepotrzebne są mi więc grube okulary do czytania
soczewki, lupy zegarmistrzowskie wszczepiane
Problemy z sercem miłosiernym pod bluzką
z sercem, od którego odchoǳiły złote promienie
łuny kolorowe sugeru ące mó wewnętrzny blask
Już dawno było widać ciche nieprawidłowości
Czy to eden z tych złotych, ostrych promyków
przez przypadek wbił się w drugą stronę tak
że malowane kropelki krwi sączyły się skrycie
pod koronkową bluzką kości i ścięgien kolorowych
Podczas rozmowy z ǳiećmi przy kawie zbożowe
serce malowane przetarty dźwięk wydało
Jęknęłam, a pauza wcisnęła się w żelazną rytmikę
słaby wzrok osłabł eszcze barǳie w te chwili
wśród krzyków zdumienia ǳieci odchoǳiłam
ich płacz i zdezorientowanie sytuac ą łaskotały eszcze
Promyki pozłacane mo ego słabego serca błyszczały
ściągane za pomocą Magnesu z plusem i minusem
Podniosłam swo e oczy z miłosierną wadą wzroku
a wtedy zostałam porwana z wielkim zdecydowaniem
na tute szą plażę, łagodnością swego klimatu u mu ącą
Teraz leżę na ręczniku o nieostrych krawęǳiach
w błyszczącym brokacie sieǳimy tu razem, odpoczywa ąc
razem gramy w scrabble, czeka ąc, aż litery roztopi fala
która mieni się niezwykłymi barwami z daleka
wszystkie odcienie miłosierǳia w nieskończone ilości
Tu słowa nareszcie wypełnia ą się potenc alnościami
ich krawęǳie ciągle są przebrzmiałe z nadmiaru znaczeń
na ten nasz brzeg leżących spoko nie i zapiaszczonych
Tuta est sens w słodkim bezsensie gry popołudniowe

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-dwuǳiesta-osma-wada-wzroku-sie-powieksza
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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