


 

 

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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Na bis
Czytały mnie białe panienki
Z podkrążonymi oczyma
I podkreślały ołówkiem
Pornograficzne stroniczki…
Ja estem małym li-boyem,
Którego nikt nie trzyma…
Ja estem małym li-boyem
W domu pąsowe księżniczki.

Na  piętro
Wożę e bladych kochanków.
Wożę naiwnych kochanków
Do zamku Chryzolindy.
A potem czekam za drzwiami,
Czekam cierpliwie poranku.
A potem strącam każdego
W zieloną przepaść windy…

Ja eżdżę tam i na powrót.
Ja eżdżę tam i na powrót.
Ja nie śpię nigdy we dnie.
Ja nie śpię nigdy w nocy.
Szeregi nowych kochanków
Puka ą ciągle do wrót
I nikt nie pyta, dlaczego?
I nikt nie krzyczy, pomocy!

Bezszumnie choǳi winda
Ciągle i ciągle głodna.
Bezszumnie wchoǳą luǳie.
Bezszumnie trzaska ą drzwiczki.
Dopiero tego wieczoru,
Kiedy nie do ǳie do dna,
Mnie bęǳie wolno nareszcie
Przekroczyć próg księżniczki…

Czytały mnie chore ǳiewczynki,
Jak ba kę z różowe feerii.
Czytali mnie starsi panowie,
Spierali się z sobą czasem…
Ja estem małym li-boyem
W szyte , złociste liberii.
Ja estem małym li-boyem
Z szerokim czerwonym lampasem…
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Czytali. Czytali. Czytali.
Kiwali głowami do taktu.
Spierali się z sobą czasem.
Miarowo. Rytmicznie. Na głos…
I ak tu nie tańczyć na głowie,
Kiedy świat est cudowny? I ak tu…
Panowie, Panowie, pozwólcie!
Ja chcę pocałować was w nos!

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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