Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

BLANKA ROLANDO
   


Pieśń dwuǳiesta piąta. Blu przesiada się do drugiej kobiety na ręczniku
Leżę sobie na kocu poǳiurawionym przez wszystko
Pĳemy razem doskonałe wino, poǳiwia ąc morze
Przytulam was, a wy cału ecie mi uszy słucha ącego
Mo e nieciało leżało na edne stronie wygodnie
Ciemna łuna two ego mroku mocno mnie spala
lecz teraz przewrócę się na drugi bok, kochanie
opala ąc się od two e przy aciółki, mogę teraz
ǳielić się z wami, a wy ze mną sobą, bez urazy
Wszyscy do wszystkich, więc możemy tu razem być
Leżymy tu razem na końcu świata, wszystko topi się
Sieǳimy tu cierpliwie, oczeku ąc rozwiązania nas
zaplątanych z czasem przedłużaczy elektrycznych
Czuwać, aż nade ǳie upragniona fala, zabiera ąc nas
w odmęty odczuwania w niezwykłe głośności
Tu są nasze końcowe napisy, tytuły na koniec ﬁlmu
Scenariusz i reżyseria, możemy poǳiwiać producenta
Leżę sobie na kocu poǳiurawionym przez wszystko
razem z pięknymi kobietami na plaży, przytula ąc się
do braku ich ciał, których kształt określa tylko melodia
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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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