


 

 

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.
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Pieśń siódma. Blu podróżuje znów
Tchnienie ak wiatr zdmuchnęło mnie czule
ruszyłem w kierunku cichych konstrukc i
pełen nieśmiałego oczekiwania na akieś zaproszenie
to wszystko przez te kokosy, ak zwykle
Ich egzotyczna woń kołysała mnie w uśpieniu
CHODŹ — szepnęło nie ęzykiem akieś nieistnienie
Wszystko zaczęło się wza emnie znosić
ten szum był szeptem miliardów istnień
Żaden z tych głosów nie był głośnie szy czy cichszy
dlatego wszystkie były słyszalne równocześnie
Chodź do nas, chodź do nas, wielość cię woła
Jesteśmy cudnie przeludnieni
akże piękna ta istna katastrofa demograficzna
w obfitości przelewamy się na wszystko
Usłyszałem w swoim duchu rwącą tęsknotę
byłem ścigany z wielką szybkością
Czułem, ak wszystko ściszone do te pory
ryknęło przeciągle z ukrytego schowka
odpowiada ąc twierǳąco na zawołanie
zaklęte w tym dźwięku, przenikliwie pyta ące
Pozostawiłem wspomnienia, zbędne powidoki
Nęǳne, żebracze wybory zdmuchnięte zostały
Przymknąłem swo e uż nieoczy z powodu blasku
gdy e otworzyłem, byłem uż w czymś innym
gǳie powietrze było gęste od Wielkiego Jodu
Oddychało się uż tylko nim
przy pierwszym oddechu poczułem bliskość morza
Biegnĳ, biegnĳ, zaraz e zobaczysz
Przestrzeń była podobna do niezwykłe plaży
Na szerokim, ciepłym brzegu zobaczyłem
w różnych odległościach od siebie postaci
Jeszcze były w odległościach od siebie
czekały na przypływ, aby e zabrał
gdy spo rzałem w stronę morza, poczułem
AAAAAAbsolutne spełnienie mnie i wszystkiego
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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.
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