


 

 

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 szósta. Bambola tra-
ci swe funkcje
Czarna, cicha, bezkrwawa rewoluc a
wyzwolenie z wiekuistego głodu
ǲień, gdy deszcz dźwięcznie bębnił
w suchą skórę ziemi, zmusza ąc ą do rytmu
Przewożono mnie ciężarówką z innymi ǳiećmi
do innego mie sca, do sierocińca w gęstych lasach
Wypadłam z ciężarówki, boleśnie upadłam
na zadżunglony dywan mchów i porostów
Nikt nie usłyszał mego słabego głosu w tle
Musiałbyś barǳo podgłośnić, by usłyszeć
Zaczęłam płakać, bo wieǳiałam wszystko
że to bęǳie ostatnie porzucenie, byle gǳie
Deszcz płukał mo e włosy, mo ą sukienkę
a skuliłam się w kulkę i schowałam się
pod dużym, prawie opiekuńczym liściem
Leżałam ak szyszka, co nieoczekiwanie spadła
pachnąca z wolna zapachem ziemi i rozkładu
Wilgoć lasu była wielka, ta emnicza, zachłanna
Wieǳiałam, że nikt uż nie zna ǳie mnie w dżungli
Byłam wielkim głodomorem, skurczonym z lęku
w zieleni na pięknie sze , mruczałam wtedy
na smutnie szą piosenkę świata
Nikt nie słyszał, to nareszcie mogłam śpiewać
w uśpieniu odchoǳiłam, w zapomnieniu
zapomnieniu wszystkiego przez wszystkich
Deszcz rozmył wielki liść, pod którym byłam
skryta byłam całe życie, skrywana po kątach
przez prawie osiem lat, dwa dni kamuflażu
mó sen rozpuścił się w woǳie i soli

Nastało to, poczułam w sobie wielkie znalezienie
ktoś czekał cały czas na ten moment znalezienia
uż nie ako Bambolę, ale by kochać mnie bez skór
zaspokoić mó nieprzenikniony w czerni głód
Zostałam wtedy tak mocno wtulona w Wielkie Czucie
obdarowana wielkimi skarbami i słodyczami
Byłam odnaleziona po ukryte we mnie informac i
do kogo należę, z adresem, że ktoś czeka, gdy zginę
Zwraca mnie właśnie tam, gǳie estem teraz
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Mo e wielkie dosycenie spełnia się bez przerwy
bez przerwy na funkc ę, na tę kanapkę z kiełbasą
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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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