


 

 

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 trzyǳiesta pierwsza.Człowiek
z trzyǳiestą pierwszą dłonią śpiewa
periplus¹
Będę śpiewał periplus dla ciebie, pieśń ǳiwne mapy
dlatego, że zawsze trzymałem się widocznego brzegu
Nie odważyłem się wpływać na otwarte przestrzenie
zawsze obserwowałem brzeg dla bezpieczeństwa
lękliwe nawigu ąc według znanych mi punktów
Zbudowałem wiele portów wokół mo ego wybrzeża
cały czas pływałem kraulem pomięǳy miastami
Z czasem łatwie mi było przemierzać te odcinki
przybywało mi coraz więce ramion do żeglugi
W każdym z tych portów mo e rybie potomstwo
Kochałem e tak mocno, tak chciałem im pomagać
że ciało samoistnie wypuszczało nowe ramiona
Stałem się więc drzewem z wieloma zakończeniami
Mo a królowa-matka-pszczoła pisała pieśni dla ǳieci
a wypływałem, spotyka ąc każde z moich Licznych
Oczekiwano mnie z radością i niecierpliwością
Znałem każdy ich grymas, każde załamanie głosu
każdą pliskę skóry i sposoby wielu zachowań
Analizu ąc swo e błędy wychowawcze przy herbacie
opowiadałem im zamorskie opowieści wieczorami
Do mo ego łóżka przed nocą schoǳił się tłum
Chcą tylko przy mnie być czuć mó morski zapach
od ciągłego pływania kraulem za pomocą tylu ramion
Z daleka co ǳień wszystkie wiǳiały mo ą banderę
wtulały się w mo ą zniszczoną solą i słońcem koszulę
tropiły każdy e wątek, lepie mnie zapamiętu ąc
Kładłem e spać, przytulałem do siebie, słucha ąc ich
rytmicznych oddechów wpływa ących uż w noc
by utro z piskiem radości przywitać kole ny ǳień
na pływalni

¹periplus — ze starogreckiego: „opłynięcie dookoła”, roǳa pieśni nawigacy ne dla statków, które pływały
przy brzegach w starożytne Grec i i Rzymie. [przypis autorski]
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Pieśń trzyǳiesta pierwsza. Człowiek z trzyǳiestą pierwszą dłonią śpiewa periplus 

http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-trzydziesta-pierwsza-czlowiek-z-trzydziesta-pierwsza-reka-spiewa-periplus
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-trzydziesta-pierwsza-czlowiek-z-trzydziesta-pierwsza-reka-spiewa-periplus
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5772
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

