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Pieśń dwunasta. Bruna wsłuchuje się
drugi raz
Dorzuć trochę swoich kości do ognia, bo robi się chłodno
Pod wyleniałą peruką z kreciego futra i z nutrii brzmi wokal
Nadkobiece ma zdolności manualne, taka męska est i silna
Nawet teraz odwrócona do wszystkich nie chce występować
Idź tam do nie , namów ą, by rozwinęła swe spocone pięści
Niech nie boi się odkrycia swe szpetne twarzy, robaczywe
Chodź do mnie z tłustymi włosami zgubionymi i wyrywanymi
Przedstaw się ładnie, barǳo proszę, teraz kole na ciebie
Próbowałaś trunków zakazanych pozyskiwanych z boleści
Wita w klubie tenisowo-golfowym dla potentatów ropy
czystych, zarumienionych podnieceniem, swo ą personalną furią
Pogryziemy wszystko nieznane, sprowaǳane z ǳikich krain
Bęǳiemy się oblizywać, cieszyć w środku ze swe nadrzędności
Kobiecy wokal wrzaskliwy, taki przekomarza ący się o swo e mie sce
Niszczyła wielu, by zaśpiewać taką niezwykle odwróconą pieśń
No może teraz zaprezentu esz ą szerokie publiczności
przed moim pomazanym obliczem, barwami wo ennymi
Nikną uż oczy i mo e twarze w maseczkach wo ennych
Będę cię zabĳać wsłuchiwaniem się we wszystkie półtony
Poǳiemne kwiaty swe pąki zżera ą, przerażone wiecznością
Jak uciszyć tych samozwańców rozrasta ących się w kątach
Samozwańce w korowoǳie zaciśnięte w mo e głowie depczą się
i przepycha ą, i ładnie się ukłonić należy, no mnie więce tak
Któż tu bęǳie pierwszy, który pierwszy wystąpi, pokazu ąc się?
Sztuczki sceniczne, aby akieś osoby zaklaskały z zażenowaniem
chyba nie do końca zrozumiały, że ta pani śpiewa ąca to trup
Jakaś taka ǳiwna est, ǳiwnie się uśmiecha przez brak zębów
że w ogóle pozwala się na takie występy, scenografie pomylone
Ona się nie rusza, w sumie nie umie śpiewać, ak inne e podobne
a suknie ma w pasy czarne i nie wiru e w pęǳie zgnieciona
tylko plu e, krzyczy ściśnięta i to cały e występ uroczy
Przeciska się przez siebie, a każdy e ruch to niemożliwy ruch
Biegnĳcie do pierwszych rzędów zobaczyć e make-upy
namalowane e uśmiechy w zespole pieśni i tańca ściśniętego

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-dwunasta-bruna-wsluchuje-sie-drugi-raz
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-dwunasta-bruna-wsluchu e-sie-drugi-raz

Tekst opracowany na podstawie: Bianka Rolando, Biała książka, Wydawnictwo Święty Wo ciech, Poznan .

Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: steve p@Flickr, CC BY .
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.

  Pieśń dwunasta. Bruna wsłuchuje się drugi raz 

http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rolando-piesn-dwunasta-bruna-wsluchuje-sie-drugi-raz
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5772
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

