


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

BIANKA ROLANDO
   
 

Pieśńǳiesiąta. Bianca obraca się wo-
kół siebie pierwszy raz
karuzela metafizyczna
Odwrócę się od ciebie, nie będę słuchać
tego smutnego wykrzykiwania puste sceny
tylko taka amatorszczyzna mu pozosta e
Chciał maszerować, a leży skulony w okopach
zsikany ze strachu sam przed sobą, przed wrogiem
licząc na zbawienie za linią swego horyzontu
Boli mnie słuchanie ego kwaśnego azgotu
dźwięk, co porządku e mo e tańce ze śmiercią
Ona pochwyca mnie za biodra i obmacu e pĳana
oczeku ąc, że mam ciało na zamek błyskawiczny
to pozwoli e szybko mnie rozebrać i obrać
Odwracam swó pielęgniarski głos zmęczony od niego
Śpiewak z mordą pełną karabinów starego typu
Pot mu eszcze pozostał na nylonowych mankietach
Podchoǳiło mi wszystko pod gardło nacięte
ad szerszeni i pszczół, byłam zatruta od niego
Zawroty głowy, omdlenia ako skutki uboczne
Obracam się ako karuzela siedmioramienna
Obracam się wraz z drągami zespawanymi ze mną
Każde sieǳenie est uż tuta zarezerwowane
Niecierpliwie się kręcą w swoim mie scu, czeka ąc
na swo ą kole ność wywołanych do odpowieǳi
Jestem osią te karuzeli, zakręcam się wokół siebie
chcąc pozbyć się tych brzmień nałożonych w nadmiarze
oto mo a pokuta

Słuchanie tych kręcących się
wokół siebie rozciągniętych
Jestem karuzelą karuzeli
Mó ciężar nierozłożony
równomiernie, krzywo
Stracić tę pieprzoną równowagę
ruchu i trwania w sobie, o sobie
we własne osi, na własne osi
Taki przyrząd z ciernia utkany
dla zabawy, rekreac i po truǳie
w czasie, gdy park est uż zamknięty
dla odwieǳa ących groby
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