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Sestina (IV)
… tylko więźniowie
(Szymborska)
przybyłem tu lecz nie zaznałem spoǳiewane czystości
wiadomo autobusy dworcowe ubikac e akie to wywołu e pragnienia
cały świat nakierowu e się na to edno dla czego zostawia się wszystko
inne nawet gdy podróż sama zda się edynym celem podróży
cóż dorówna czystości aką promienie e przyszłość
zbrukana eno śmiercią niechybną? oczywiście meble
w domu moich roǳiców zwykłe zresztą meble
nie służące ednak niczemu prócz czystości
na które starczy spo rzeć by zobaczyć przyszłość
idealną wyrasta ącą ponad wszelakie pragnienia
ak nieistnienie ak cisza morska pośrodku podróży
stałość na dosłownie sza chociaż mimo wszystko
podległa upływowi czasu gdyż ak wszystko
powleka się mgłą niepamięci tak meble
kurząc się uczestniczą w nasze ziemskie podróży
niezdolne samoǳielnie utrzymać się w czystości
lecz przy odrobinie starania zdolne zaprezentować ą w pełni toteż pragnienia
czystości wieczne ma ą ǳięki nim zapewnioną przyszłość
niczym głodna kocica osacza nas przyszłość
zie ąc pustką gdy teraźnie szość da e nam absolutnie wszystko
my ednak zastraszeni wciąż swo e pragnienia
ustawiamy w przyszłości niczym używane meble
w nowiutkim mieszkaniu niezdolni zresztą niczym zbrukać e czystości
tak ak nie da się brudu uniknąć w podróży
oto więc powróciwszy z dalekie podróży
mogłem ak stare portki zrzucić z siebie przyszłość
znalazłszy się w krystalicznych ob ęciach czystości
i ak w błysku iluminac i u rzeć wszystko
odbite w politurze którą lśniły meble
tłumiąc we mnie potrzebę wszelkiego pragnienia
tymczasem zatęskniłem do czystości swo ego pragnienia
które kombinezonem ochronnym było mi w podróży
a teraz opadło ze mnie na smutne skonsternowane meble
podczas gdy a zacząłem obmyślać nową podróż nową przyszłość
znów wierząc że pragnienie est trutką na wszystko
co ak wszy z brudu lęgnie się z nazbyt pielęgnowane czystości

i choć brudna est przyszłość wszelakie czystości
czyste sta e się wszystko pod szczotką pragnienia
zrymowania w tym wersie mebli i podróży
Grabów,  lipca 
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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.
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