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Pieśń dwuǳiesta piąta. Pieśń za-
kamuflowana
Wygrzebu ę się z siebie, otrzepu ąc się z lepkich resztek
Przy aciółko, cału my się więc do nienawiści zmuszone
przerażone sobą nawza em, racze chętne do bó ki krwawe
Wspólne zetknięcie est barǳo bolesne i nienamiętne
uż żadnych rozkosznych ogonów przydługich grzechów
Niszczymy się podskórnie, drażnimy swe rany
Z em ci policzek, kawałek szyi być może pogryzę, żu ąc
Będę pluć uż tym twoim mięsem, co zaczęło pracować
Ty bęǳiesz mnie ranić błyskami twych głębokich otworów
Teraz niestety muszę cię zabić, mó pierwszy raz zabĳam cię
Proszę, rozepnĳ tę koszulę utkaną przez edwabniki ślepe
przymknĳ oczy, ak to robią młoǳi chłopcy kradnący abłka
niedoświadczeni w śmierci za karę przymruża ą oczy z lęku
Twe usta ak ich, eszcze pełne antonówek tegorocznych
Wy , teraz do mnie wy , do kata, wykrzyw się eszcze barǳie
Zapomnĳmy o dawnych pokrewieństwach płci, skóry i żył
Ja też estem gotowa na two e ciosy, tylko poniże łona zbĳanie
Słyszę uż twego brata nadchoǳącego, niszczącego okolice
Czy możesz zasłonić swymi kruczymi rękami ego głos?
Uroda twa zniknęła, więc sypię zakamuflowanymi gwiazdami
Zakamuflowanymi gwiazdami prosto w brzuch trafiam, ciska ąc
Bez litości dla ciebie, będę się uśmiechać, aż rozgniotę cię pieśnią
pieśnią zakamuflowaną, będę strzelać słowami w asne twe loki
Niemożliwe? To się eszcze przekonasz, ak wielką moc ma kamuflaż
Za fasadą ze słów ukryte są wielkie arsenały, potęgi nieodgadnione
Rozpina swą bluzkę i przymyka oczy z bólu, umiera ciągle
Będę cię nienawiǳić tak mocno, nawet śmierć nas nie rozłączy
Tak mi dopomóż piekło, wszyscy potępieni świadkowie ceremonii
zd ęcia z te uroczystości będą na końcu, po wszystkim
gdy bęǳiemy pozować do wspólnych portretów trumiennych
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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.

  Pieśń dwuǳiesta piąta. Pieśń zakamuflowana 

http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-dwudziesta-piata-piesn-zakamuflowana
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5772
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

