


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Pieśń dwuǳiesta siódma. Kobieta omi-
łosiernym spojrzeniu śpiewa
Miłosierne spo rzenie przez okulary dalekowiǳa
nie ćwiczyłam go przy lustrze coǳiennie rano
byłam ǳięki niemu barǳie ślepa od ociemniałych
Z rac i tego kalectwa musiałam walczyć z detalami
z wykonywaniem obowiązków domowych
Miałam dwo e ǳieci, które teraz ma ą problemy
z wyborem zakładu pogrzebowego w mieście
asne głowy, ciepłe twarze dobrze odżywione
Wychowałam e samotnie, mó mąż mnie pozostawił
w supermarkecie przy produktach mocno przecenionych
i odszedł, nie chciał znać ich pierwotne , wysokie ceny
Ten rabat był tylko dla niego, wyprzedaż całkowita ze mnie
Pracowałam na uniwersytetach, pie ąc rano niczym kur
ze zmęczoną cerą, lecz z miłosiernym spo rzeniem
Chciałam powieǳieć im o przebaczaniu spoko nym
o zapominaniu, o słodkie chorobie Alzheimera
Szukałam po ęć w bibliotekach dla ociemniałych
Szukałam, aby każdy mógł się nasycić uspoko eniem
i nie miał tych nieprzy emnych wzdęć u niemowląt
z powodu nerwowego połykania powietrza i płaczu
Wada wzroku spowodowana łagodnym spo rzeniem
wzbuǳała niezadowolenie wielu okulistów z praktyką
Czy ślepa kobieta może być sprawiedliwa?
Czy kobieta gotu ąca łagodne sosy może być sprawiedliwa?
Czy niechciana może być sprawiedliwa?
Przez przymknięte oczy nie widać bolesnych detali
tych ostrych odpryśnięć z kryształowych wazonów
one były kiedyś honorowymi nagrodami z okaz i uǳiału
w akie ś letnie wo nie połączone z koszeniem
barǳie wysta ących ciał, dłoni i rozumów z tłumu
Te zmiecione resztki pod dywan z zagiętym rogiem
ak w pamiętniczku z twardą oprawą albumową
z dopiskiem na zgiętym rogu ku pamięci i ku przypominaniu
gǳie przeprowaǳić tę niechcianą granicę wybaczenia
kredą narysować ą za pomocą drżące ręki
Ja wiǳę tylko detale kulące się w miłosierną całość
Choć są rzeczy, które odrzucam od e obłego kształtu
te drobiazgi bowiem w swe askrawości przeczą e
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Miażdżycowe zapomnienie siebie w funkc ach
Wzrok oparł się więc miękko na niedowiǳeniu
gǳie wszystko zaczyna być całością, niepomĳa ącą

Delikatne macanie pod spódnicami świata
Uchyla ąc e
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