


 

 

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 trzyǳiestaǳiewiąta.Domknię-
cie Piekła
Zasklepiane odwierty kiedyś będą powłokami niebieskimi
Nigdy nie roztopi piekła morska fala, nie zmy e e gęstości
W naszym DNA same dna stuka ące posaǳkami śliskimi
Rozwleczeni esteśmy mięǳy smakiem curry a rozmarynem
peklowani suszonymi psalmami, one ułatwia ą trawienie nasze
Potępienie dusz schowanych pod kamieniem zostanie na koniec
zakleszczą się wtedy wszystkie zamki samozatrzasku ące się
Gǳieś w bielach bęǳie więc krążyć ziarnko maku słodkiego
ziarnko piasku wulkanicznego z lawy gniewu spływa ącego
Ziemia rozpadnie się na brzegi, połamana różnie wobec morza
Pozostaną również odpryski ostre, odrzucone przez falochrony
Rzeźby dekoracy ne w miał się roztopią, kolory spłowie ą
ustąpią kłania ąc się niewyrażalnemu, nadchoǳącemu
Będą mu tańczyć zupełnie nowe tańce, on e nauczy
Wszelkie cukry roślinne i zwierzęce zostaną skarmelizowane
Świat znów pachnieć bęǳie nowością, eszcze opakowaniem
Bęǳiemy poǳiwiać pieśni tak piękne, że ǳięki nim nie bęǳiemy
Wtuleni w ich kołyszące łona, oddycha ąc sobą wza emnie
Uszczelnione piekło sklei swe ǳiury, nie ucieknie żadne ciepło
Już nie bęǳie męczenników, ak warzyw na rynku wildeckim
Nie potrzeba bęǳie poświęca ących się luǳi, ak selerów
Leżą oni wygrzebani z ziemi, zmarznięci z przylepioną ceną
ceną zawsze w askrawym kolorze zdraǳa ącą ich zemdlony odcień
Płacz zostanie zniweczony płukanką z leczniczych ziół święconych
Znów spo rzymy na siebie, nie patrząc na naszą nagość niezgodną
na nadrzędność zdań wielokrotnie złożonych, na ich podrzędność
Rozbiory gramatyczne światów prawidłowo ułożonych w bukieciki
rozwiąże e cicho spoko ny rytm przypływu, którego nikt nie zauważy
Niektórzy, zapomniani prorocy eǳący szarańcze ak chipsy, zrozumie ą
Będą podnosić nieco swe głosy i narażać się na śmieszność wobec tłumu
Nikt nie uwierzy im w ich śmierǳące morzem słowniki
w kieszeniach ma ą owoce morza, ostatnie daniny na ołtarz ofiarny
Będą wyrzucani poza bramy miasta, a tam za mą się hodowlą
agroturystyką z możliwością kąpieli w słone woǳie
w parkach ordanowskich oblewanie się chrzcielną wodą
Wokół nich zwierzęta kręcące się, spoko ne ich obecnością
wtulone w siebie, cicho pomruku ące ze szczęścia
Nie spotka ich wstyd ukryty, głowy zanurzać będą w miskach
W te woǳie nie słychać odczytów i prelekc i dydaktycznych
tylko szum ednosta nie potenc alny w dźwięki dochoǳące
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Kwitnięcie inne nastąpi, nieskalanymi pąkami bęǳiemy
Wszyscy święci wtedy powieǳą: no nareszcie się kończy świat
całe szczęście, że kończy się świat przed filmem o .
Załóżmy więc okulary przeciwsłoneczne, teraz porażeni bęǳiemy
te światła nawigacy ne ma ą niezwykle silne, krągłe pola rażeń
Finalnie podnoszę wzrok ponad siebie, wspiera ąc się na łokciach
Znów te refleksy, wyznacza ące mi początek, po awia ą się w kątach
te światła zwiastu ą zagaszanie mych śpiewów przed porankiem
Jutrznia uż niedługo, dnie e mleczne światło w ciemnych u ściach
gdy przebuǳę się, w mych ustach pozostanie kwas mlekowy po śnie
wiecznym
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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 trzyǳiesta ǳiewiąta. Domknięcie Piekła 

http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-trzydziesta-dziewiata-domkniecie-piekla
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5772
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

