


 

 

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. Podróż podwójna
Niesiona w podskokach w absolutną szarość
przez przekorną mieszkankę czyśćcowych pól
niepłodnych, wyciętych dawno, dawno temu
Lot do oddalonych kresów, zacieranych granic
przez wielkie przestrzenie przykurczone
Szepce do mnie swo e historie, nie słyszę
Ona nie wybiera eszcze nieba, choć przenosi
Ten ǳiwny zapach ukryty ma w gruczołach
w koronkach zdraǳa się e odsunięcie ciche
Ona — środek transportu dla stłuczonych istnień
Postrzępiony latawiec powiewa kokardami
tasiemki czarne zatyka ą mi usta, dławią oddechy
wplątu ące się mięǳy ęzyk, mięǳy koła
Nie porywa noworodków i ǳieci mlecznych
lecz śnieżnobiałe bianki obtoczone słowami
nakarmione prochami strzelniczymi, melonami
Przynosi mnie tuta do granicy, pozostawia ąc
Spogląda na mnie niemo, odprowaǳa do furtki
Nie pó ǳie ze mną dale i uż tego żału e
Literu e mnie, przegląda mnie, katalogu e obecność
B I A N C A B I A N C A B I A N C A
w e ciemnie ących ustach zanikam na zawsze
Tłumiki osaǳane na każde literze amortyzu ą mnie

Zakładanie plisek na siebie
zakrywanie ich wnętrz sobą
Delikatnie i sumiennie
Delikatnie i sumiennie

Zostawia mnie pełną kurzu złotego, porzuca
operowaną na stole chirurgicznym w prze ściu
operowaną e niewyraźnym i rwanym szeptem
Skłania przede mną czoło, żegna mnie uśmiechem
Zakrywa znów swe oblicze ako dusza czyśćcowa
odchoǳi szukać w szkieletach swe fatamorgany

Przesuwa się wyraźnie mo e epicentrum, przesuwa się
mo e dygotanie spoko nie sze, est spoko nie sze

http://www.wolnelektury.pl
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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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