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Pieśń trzyǳiesta. Blu spotyka czło-
wieka o trzyǳiestu dłoniach
Czy eszcze możliwy est taki stwór niezwykły
który ma trzyǳieści dłoni na co ǳień?
Zgadnĳmy więc, kto to, wygląda ący ak Rozgałęzione
trzyǳieści dłoni i naturalne spo rzenie
To est taki stwór, okaz morza przetrzymywany tuta
niczym ryba w akwarium, można mu się przy rzeć
przed ego powrotem do morza, pooglądać trochę
Niezwykłe ubarwienie skóry i mnogość zakończeń
Ma tyle dłoni głaszczących, karmiących potomstwo
czuły o ciec, bez zacięć maszynką przy goleniu
z ogurtami biegnie do kasy, by zdążyć do teatrzyku
na spektakl dwuǳiestego pierwszego ǳiecka
On nigdy nie zapomniał, choć to nieważna sztuka
syn gra ostatniego w tłumie, ale ma wypieki na twarzy
ma tremę i tylko sprawǳa, czy o ciec wieloręki est
Usłyszał, że dwuǳiesta druga córka płacze
za marynarzem, sieǳiał z nią w nocy, słucha ąc e
Karmił swą owłosioną piersią na mnie sze bliźnięta
na przemian z ich natychmiastowym przewĳaniem
Je wszystkie głaszcze po wygłaskanych uż głowach
przynosi z pracy paczki okolicznościowe dla nich
ǲieląc zawsze sprawiedliwie, za pomocą dłoni
za pomocą żylastych trzyǳiestu dłoni
Wielkie, kolorowe szczęśliwe wstęgi wokół niego
Wszystkie ǳieci doskonale zna ą każdą z tych rąk
ich linie papilarne i prawie niezauważalne detale
robią sobie konkursy, teraz ty zna dź różnice
mięǳy dwuǳiestą pierwszą a dwunastą ręką o ca
Czy można tak licznie, tak sprawiedliwie kochać
wszystko ednocześnie i dostrzegać każdy smutek?
Wyławiać z ich spo rzeń, łagoǳić każdy ból
nigdy nie załamu ąc ze zmęczenia licznych ramion
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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.
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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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