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Pieśń dwuǳiesta siódma. Ostatnie
odwrócenie. Hiperbola
Odwrócę się od śmierǳące spalenizną
e narasta ący smród ciężko porzucić
Śmierǳący odchodami swymi spoczywa ą
w kątach lękliwych, w ciemnych norach
Wyginam się ostatni raz, rozciąga ąc
swe ramiona na polach walki odległych
oznaczonych za pomocą podwó ne linii
Linia przerywana, podkreśla ąca swą umowność
Ubrana w biały kostium gimnastyczki
łamię swe biodra, misterne kręgosłupy
w nieznane bryły geometryczne, odwrócone
Parszywa est bowiem geometria szczebiocząca
wpisu ąca się w bryły, opisywana na nich
zgodnie z zasadami owłosione matematyki
Wewnętrznie czu ę akieś inne algorytmy
inne funkc e wpisane we mnie, podwó nie
Hiperbola ukryta, podwó ne poǳielenie
wobec osi, wobec pionu, poziomu i zera
Me dwa ramiona wybrzusza ą się w tańcu
zbliża ąc się do osi wiecznie, bez ustanku
zbliża ąc się z dwóch zupełnie innych stron
magnetycznie, ta emniczo, z odwrócenia
Różniczku ę odwrócenia, różniczku ę grzech
Nie ma w sumie ucieczki wobec me funkc i
ciągle zaburzane przez niezwykłe turbulenc e
wykreślane w powietrzu na migi sygnały
Karuzelą pomalowaną farbą emulsy ną estem
o dwóch sprzecznych kierunkach ruchu
piszczę z wysuszenia mych strun wewnętrznych
Rwę się cała na punkty rozłożyste w ukłaǳie
Kwitną one z pąków zlepionych łuską zamszową
Dawne barwy dekoracy ne zanikły
zbladły ze wzruszeń wobec Niego
Tylko szarości pozostały w tłach
Mo a spocona twarz uśmiecha się eszcze
wymuszony grymas do publiczności
Szpagaty rozciągliwe, bolesne, częściowe
w mó układ współrzędnych wpisane
Sześć punktów archeologicznych, pogrzebanych
zmienia ą mą hiperboliczną funkc ę
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Rysunek mó na liniach akrobatycznych
elastycznie ugina ą się pod ciężarami ciała
Kręcenie się teraz trwa długo, uż czu ę
zawroty i zwroty mych postaw ukrytych
naskórki porozrzucane zostaną w okolicy
po mnie
Zmiatać e będą pieczołowici dozorcy
ubrani ciepło i opuszcza ący parę oddechu
w wszechstworza
wszechstworza zaklęte w ciszy przedpotopowe
Wszystkie zakwasy z soków własnych odłożone
wycisnąć e w ruchu monotonnym i szybkim
za pomocą zatęchłego odprowaǳacza wody
Wylać te resztki po oczyszczeniach stóp
Dosłaǳanie fermentu ącego moszczu cukrem
druga fermentac a we mnie odkłada się złogami
Wielkie ciężary przenoszone przez usługu ących
wiekuiście pomoc niosących, niewypowiadalnych
Ich imię się zamazu e, zaraz po napisaniu
w niebywaniu racze odpoczywa ą ich nazwy
Trwa przyciskanie mnie do perforowane ściany
w celu uzyskania wina ostatniego z tych zbiorów
o smaku łykowatym, ǳikim i racze niespotykanym
Z daleka to popychanie słyszę, lecz nie umiem iść
w połowie odległości pomięǳy wierzchołkami uro onymi

Me ruchy są niezwykle spowolnione
W pauzie trwa każde mo e drgnienie
Biele wokół rozmazu ą się we mnie, a a w nich
akieś resztki asnych pigmentów me skóry
eszcze sugeru ą mo e przesilenia
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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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.
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