


 

 

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.

PIEŚŃ ǱIEWIĘTNASTA
   
 

Pieśń ǳiewiętnasta. - stopni
Gdy mo e wirowanie na  obrotów ustawało
odezwał się we mnie nagły chłód wewnętrzny
Tu było chyba  stopni poniże morza
Tu było chyba  stopni poniże wszystkiego
 chłodnych stopni wiodących mnie w głębiny
popiołów, proszków na przeziębienia i grypę
Zniża ąc swó wzrok przyciasny, schoǳiłam w dół
do skryte zamrażarki, do głębokiego zamrożenia
gǳie nadpsute mięso leżaku e eszcze
Przedłużyć daty ważności, wytłoczone czytelnie
na wierzchach, na zafoliowanych bandażach
Na głębsze są przemysłowe zamrażarki
w które nikt nie sięga uż rękami do dna
Drżenie było coraz większe, skurczyłam się, płacząc
głęboki i na miarę był szyty ten mó płacz właściwy
Na dnie lodówki ma dłoń maca ąca lękliwie wy ęła
zmrożoną postać akiegoś istnienia zapomnianego
Nie wiesz, akie to kiedyś kształt w sobie nosiło
tak głęboko było zmrożone i obrośnięte lodem
Ciepło mo e rozmroziło Temu usta zabliźnione
Dotknęłam w mie scu, gǳie był otwór śpiewaczy
Wielka, czerwona ǳiura krzyknęła ze zǳiwienia
Oto est otwarta i wyda e z siebie dźwięki nareszcie
przerażona opuściłam to na ziemię z hukiem
Bryła lodu z otworem gębowym krztusiła się
Białe, bezkształtne szyku e się do pieśni
uż stroi swe dźwięki niskie i wysokie
rozpozna e swó własny głos, nie słyszał go dawno
Pisk zamrożony w trakcie ego trwania w sople ostre
na świadectwo ocen niedostatecznych
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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 ǳiewiętnasta. - stopni 

http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-dziewietnasta-500-stopni
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5772
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

