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Pieśń ǳiesiąta. Piekło pseudoheliosa
Określa ąc me śluzy ciągle skapu ące

e
e

Zapada ące się litery w sobie noszę tu
cały czas, przy sobie mam swó koniec
Skrzywione usta tak trudno narysować
Jakim ołówkiem szkicować ich kształt
granitowo-fioletowy i obawia ący się?
Oto nadszedł głuchy dźwięk z zimna
Więziony w sobie, własne żebra-kraty
Wisi przede mną żółty abażur pradawny
Jakieś istnienie rozumne i przebiegłe
szeleści, zada ąc mi rany, ramy wąskie
cytu ąc i śpiewa ąc — tatuu ąc we mnie
słowami i pieśniami miażdżącymi się
teraz odwrotnie rozciągane, za ogony
na szorstką stronę, która nie pozwala
na noszenie ich bez otarć i zniszczenia
Trzeba zawsze było sprawǳać metkę
kra pochoǳenia tych tkanin skrytych
zakazywanych i wytrzymałych ak uta
Noszę ze sobą zawsze swó koniec
Wiǳę ciągłe tylko zakończenia ze mną
z głównym bohaterem filmu amatorskiego
w którym wtóru ą głosy zamazywane
tylko zakończenia mi pozosta ą
puszczane w ciągłych pętlach
one zaciska ą
piekło

śpiew z ǳiwnym raczej niespotykanym akcentem
gǳież się poǳiał ów, ten helios pierdolony, pragnący spalić świat?
nauczymy cię dyscypliny, my, krwawe owoce lychee, organizu ące

spotkania po latach i uczty zakrapiane winami poświęconymi
sra ze strachu, nadchoǳimy na ciebie, znów w odwieǳiny

żeby ci było eszcze barǳie przykro i byś był barǳie samotny
przyzwycza się do nasze obecności cierpkie i karzące

hi, hi, bęǳiemy dydaktyczni barǳo, oczeku tego, tylko tego
ohydne, niby takie silne i oświecone, teraz płacze to nieży ątko

dogonimy cię i bęǳiemy niszczyć, aż nie bęǳiesz w stanie piać
ze strachu, że noc się nie kończy, a złe sny są takie namacalne

i szeleszczą złowieszczo w przepoconych, długich palcach
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wydrapiemy ego gardło ęzykami z płomieni, samozaciskami
aż skuli się do niemożliwości, aż bęǳie wzywać swe ǳieci
my z ego ust wszystko pochwycimy, spoży emy łapczywie

napełniamy się bowiem sokiem ego, prawie że pęcznie emy
w naszym wiecznym głoǳie, w trwaniu zakonserwowane

i niezmiennie perwersy ne w rekonstrukc ach

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-ǳiesiata-pieklo-pseudoheliosa

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.

  Pieśń ǳiesiąta. Piekło pseudoheliosa 

http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-dziesiata-pieklo-pseudoheliosa
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5772
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

