


 

 

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 siedemnasta. Ćwiczenie z po-
wtórzeniem
Śpiewam z pośpiechem w głosie swoim
bęǳiesz miała wrażenie mo ego ruchu
Jestem teraz może trochę podobny do ciebie
podobny do białe instruktorki aeroaerobiku
Zawieszone gesty spada ą pod swym ciężarem
spada ą ze zmęczenia, noszą w sobie tony
tony smarów i ło ów baranich, schowanych
Pracowałem ako konstruktor, inżynier sumienny
Nosiłem w sobie trochę smutków, swą nadwagę
spowodowaną przez to, że regularnie się pieprzyłem
z kurtyzanami świata zalęknionego, spoconego

Tu następuje niesłyszalny refren
Miałem miłą żonę, od czasu do czasu zauważałem ą
mięǳy meblami kuchennymi, mięǳy RTV, kwitnąca
Traktowałem ą ak ostatnią w kole ce do moich ma tek
przed nią za marne pieniąǳe robiły to profes onalistki
wyciągnięte, długie, z gębami od krzyków udawanych
Pieprzyłem się z nimi regularnie, a płaciłem dobrze
ona patrzyła na mnie akoś tak ǳiwnie w oknie
wieǳiała wszystko, bo kobiety umie ą niuchać
tymi swoimi szerokimi, łapczywymi nosami
Płakała coǳiennie dwie goǳiny, to był e reen

Refren
Z powodu tych moich burdelowych przyśpiewek
chyba nawet kiedyś chciała wy ść, ale utknęła
mięǳy meblami kuchennymi, mięǳy RTV a AGD
nie mogła się w końcu przecisnąć się przez nie
Wchoǳiłem w wielkie zady tłuste i podatne
z ciągłą świadomością reenu ukochane -kwilące
Nie chciało mi się sobie czegokolwiek odmawiać
wykonywać akikolwiek ćwiczeń, pobuǳić się
uruchomić mó układ krążenia myśli i uczuć
Tłuste złogi właśnie stały się przyczyną zawału
Po odbytym stosunku płaciłem rudowłose pani
Zdążyłem spo rzeć na e zaostrzone końce włosów
Zawał serca klasyczny, powieki zasłoniły wszystko
Ktoś ednak skierował do mnie akieś pytania
a nic nie mogłem usłyszeć, wtedy właśnie
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odezwał się we mnie ten reen z dawna odrzucany
Chciałem go przekrzyczeć, uciszyć w sobie
te płaczliwe śpiewanie i u adanie w powietrzu
co w sobie instrukc ę obsługi mo e pokuty nosiło

Refren
Teraz do te pieśni akompaniu e mi dyskretnie e reen
zachęca ąc mnie do wytrwałych ćwiczeń, by zgubić to ciało
Ma w sobie tę burdelową dekorac ę z nasieniowodów
Mo e resztki wyłowione ǳięki Sensory Integration
rozrzucone zostały; do różnych ćwiczeń zmuszone
w tym rytmicznym ruchu archeologicznych bioder
zgubię ten płaczliwy pogłos, po wszystkich reenach
i ćwiczeniach z pamięci, z ciągłymi powtórzeniami
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