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Pieśń dwuǳiesta siódma.NowyPo-
chód
Wydłubano mnie z wielkich pomników, z głuchych muszli
Zrośnięty z ich masami zostałem ostrym nożem wyłuskany
Ogołocenie wielkie, obdarcie boleśnie sze i ciężarne
wokół mnie zaczął się nowy pochód potępienia
z daleka usłyszałem te odgłosy, zobaczyłem e w sobie
ak przenika ą mnie warstwami, ak gnieżdżą się w mym zbiciu
Na miliony części zostałem poǳielony, każda intensywna
Byłem niesiony w Ich kwiatach, w Ich ustach me kawałki
na butach przylepiony, pod paznokciami Ich, we włosach
Rozszarpanie zwiększyło się barǳo, zostałem rozdany na talerze
słowa i dźwięki, obrazy w pochoǳie płynącym przez me żyły
w ciągłym, nigdy nie męczącym się sznurze silnym, zwartym
Uszyte mieli ze mnie swe falbany świadczące o ich potępieniach
Ze mnie mieli szyte flagi, proporce młoǳieżowe dygoczące z lęku
Krzyczą do mnie, śpiewa ą ochryple ze złości, chcą mnie zabić
ak mnie spotka ą w akimś sklepie z nabiałem, to wepchną mnie
wepchną mnie do tysiąca ogurtów z tru ącym wsadem z eżyn
Może ci się trafi spróbować mnie, może trafisz akurat na mnie
Wpycha ą mnie do na barǳie bolesnych zakamarków, w ǳiury
Wciska ą mnie do kretowisk ślepych, które skrywa ą w sobie coś
Potwory te nie ma ą żadnych portretów ni wizerunków, ni imion
nie po awili się eszcze fundatorzy zamawia ący takie portrety
racze nikt obrazów ich nie uczyni, z lęku przed takimi paletami
Teraz śpiewam ako kawałek na słabszy, zdolny do pogłosu
Lękam się wszęǳie, gǳiekolwiek mnie niosą One — łapczywe
Mo e Greatest hits ciągle na listach przebo ów w bibliotekach
Me portrety w piwnicach czeka ą eszcze na ponowne odkrycie
Nieskończona możliwość ǳielenia ednego, w gorączce mo e
Pochody pełne gimnastyki artystyczne , rozciągania mnie
Jestem chrząstką łączącą ich kości strzaskane i skarłowaciałe
Wykonywany pochód przez zawodowe wizerunki chybotliwe
Na podobieństwo mo e, na obraz mó czynione morszczuki
w zalewach octowych zawĳane, wokół mnie owinięte

usłyszany fragment pieśni z pochodu na cześć seta
gǳie się skrywasz przed kwiatami z krepiny, o królu wo ny

w akie gęstwinie map z ełczałych, zaginiony wśród nas kompan
każdy z nas ma dla ciebie laurkę z dedykac ą osobistą i wierszem

chcemy cię teraz wydrapywać, pozyskiwać z rudy mieǳi two e imię
formy do odlewania wydrążone tak głęboko, że nic ich nie wypełni

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-dwudziesta-siodma-nowy-pochod
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


set wyciąga swe gardło na wierzch z bólu przemówienia wydrążonego
które kieru e, ako zawsze ostatnie słowa, do oprawców w łuskach
o , czarne i głębokie są paszcze morszczuków, które chwyta ą cię

bawią się w wo nę, taką udawaną, tanią w ciągłym utrzymywaniu e
i uda ą w te wo nie, że esteś królem setem, który ciągle ginie na końcu
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
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