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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

BIANKA ROLANDO
   
 

Pieśń trzynasta. Nieporządki
Oto skryta sieǳę tuta zaczerwieniona porostem
Może ty bęǳiesz mo ą przypadkową emisariuszką?
Mo e zakurzone usta pełne, są poplątane w szykach
nieporządki oddechów i bezdechów grzybiarzy
Należałoby czyścić ten brud i kurz pokrywa ący mnie
Kurz coraz barǳie zamieszku e tu w zakamarkach
Co na to powieǳą sąsiadki z okolicy i zna omi?
Mogę sieǳieć tylko na schodach mięǳy piętrami
patrzeć, ak wokół mnie sta e się nieczystość
a a estem tym źródłem brudu rozchoǳącego się
Gdy popiół i zgnilizna wszystko uż wypełnią
po brzegi wypełnię się kompostem nieprzyzwoitym
Wtedy ktoś odszuka mnie w tym otwartym grobie
dokona niezbyt sympatyczne ekshumac i
odkrywa ąc mo e domniemane imię
Grzyb piwniczny, grzyb biały wokół mnie kwitnie
kiedyś tak barǳo e zwalczałam, w kątach piwnicy
oczeku ę ich obecności, modlę się o ich powracanie
Rozłożą one te żelbetonowe ściany na kruszywo
które wykorzystywane bęǳie do budowy obwodnic
Grzyb ten żywi się wilgocią od morza chłodnego
tak czekam znów na ten przeciąg powtórzony
bym była gotowa wobec niego i wobec siebie
Mo ą pokutą est ciągłe spo rzenie me siostry
które pod koniec lekarstw nie podawałam usłużnie
Czekałam z uśmiechem, aż w swoim moczu odparzona
odwróci się do mnie z powrotem, prosząc mo e łaski
Jakże są sekretne te odpryski z rzeczywistości
zmienia ą mó dawny uśmiech w skowyt
No wie Pani, taki skowyt wewnętrzny
Czy Pani się to też czasem zdarza, taka dolegliwość?
Czy to normalne est takie skowyczenie w bruǳie
w okresie niemenopauzy, ale pauzy przeciągłe ?
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