


 

 

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. Pas gra-
niczny
Skulona z zimna nie wiǳę nic
tylko siebie,  kg mięsa mielonego
co by się nadało
Jadą pociągi transportowe na bocznice
Słyszę ich przewlekłe odgłosy, sapanie
tam, gǳie rosną rośliny niezakwita ące
zaniedbane i nierozpoznawalne w deltach rzek
łączących swą słodycz ze słonym zbiornikiem
Ukradkiem w rozlewiskach furtki pochowane
Poǳiemnie, odchoǳące wody porodowe
Rowki przygotowane na przesuwanie mas
Smary, lepiszcza wyścieła ą wielkie łożyska
by cieple i rozkurczowo
Stalowe skorupy leżą na śmietnikach
Cysterny z miodem wielokwiatowym
są roztrzaskiwane przypadkowo w pyłki
są zaorane, zziębnięte, pokryte smołą połacie
Pasy graniczne, pasy mistyczne, pasy cnoty
ściskane sznurem, drutem i wazeliną
by zawsze miały podwyższoną temperaturę
czekały w śliskim nieokreśleniu ściśnięcia
na przecięcie wstęgi ostateczne nożem
Choć tego dnia racze nikt z domu wychoǳić
nie bęǳie
Wieczorem bęǳie ostateczna dogrywka
podczas które pasy z kredy zamazane zostaną
licznymi nogami przeǳiwnych wǳięków
szura ąc, niszczą te spalone pola gry
resztki w kątach bramek cmentarnych

piano non vivace
Idę więc po linie, co za zręczność
Idę po linie szerokie na hektary
kiedy ą przekroczyłam, nie wiem
czy się barǳie oddalam, czy nie
Szerokie połacie nieużytków czeka ą
Sto ąc samotnie przy pasie granicznym
robię eszcze listę rzeczy do rozpakowania
Zapomnieć wszystko, bez możliwości pomyłki
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wypisu ę zdyscyplinowana te rzeczy zbędne
a ma biała dłoń rumienie e, uż dnie e
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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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