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Pieśń czwarta. Love will tear us apart
Oto efekt pryzmatu, ednak lekc a ﬁzyki
Z awisko całkowitego wewnętrznego odbicia
pozwala użyć pryzmatu ako idealnego elementu
odbĳa ącego światło, mam kąt wynoszący °
kąt mięǳy ścianami, gǳie skryłam resztki
Odrobina miłosierǳia ubranego w plastikowe kwiaty
rozszczepiła mnie na kilka barw, na kilka właściwości
uż nie mogłabym być tylko ako Bianka
Muszę uż chóralnie, oralnie, muszę piszczeć uż
w trzech postaciach, w trzech wygodnych zapachach
Sto ę na złotym tró nogu przed tobą, żeby się nie potknąć
Jestem teraz eszcze barǳie zwichrowana niż zwykle
Mo e czarne patyczki w konstrukc i koronkowe
połamały nóżki, zresztą mechanik konstrukc i to wie
były za silne przeciążenia na delikatny materiał
Można było się tego spoǳiewać od samego początku
Z przerażenia tą katastrofą każdy z kolorów uciekł
pośpiesznie chowa ąc swe atrybuty w zarośla
byś nie zauważył, że wszyscy są naǳy i tacy słabi
Stałeś eszcze przez chwilę, a potem z miną znuǳoną
krok za krokiem wracałeś do domu na obiad
pozostawia ąc mnie tak barǳo inną, pokolorowaną
Mó pierwszy kawałek schował się w norze ako Nieme
czekał on do wieczora, by ruszyć na nocne łowy i ru ę
Drugi kawałek znalazł się pod ściółką i przytulał się
uciekał do przygodnych futerek da ących ciepło
Trzeci zaś sklecił sobie gniazdo z ostre trzciny
Po pewnym czasie zostałam wywąchiwaną
Mo e tropy znały uż wszystkie ǳikie zwierzęta
Bianka uż nie estem tu, oto mo e trzy ramiona
Tylko dla two e osobiste pociechy
przedstawiam ci: Bianca, Bruna, Blu
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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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