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Pieśń ǳiesiąta. Psalm do kobiety ze
złamanym stawem biodrowym
Kim esteś, o piękna przy aciółko mo a
o rudych włosach, zawsze mi się takie podobały
spiętych ak kurtyna, tylko dwoma punktami
Jakże two e asne oblicze est olśniewa ące
Piłaś zawsze esenc ę z herbaty, inni rozwadniali
stąd pewnie twó herbaciany odcień
Two ą cerę pokryły piegi i niedoskonałości skóry
wrażliwe z tendenc ą do wysuszania się
Z długimi nogami na ręczniku plażowym leżysz
kremem posmarowana UV , byś się nie spaliła
esteś tak cholernie wrażliwa na wszystko
Czarne okulary chronią twó skacowany wzrok
Jednoczęściowy kostium zawodowe pływaczki
Sieǳisz tak, paląc papierosa, wpatru ąc się w morze
Jego łagodna rytmika odpowiada echem w tobie
Cóżżeś zrobiła, o mo a piękna przy aciółko
że znalazłaś się tuta , na tym ǳiwnym brzegu?
Czy nosiłaś etiopskie ǳieci na uszach
a może byłaś artystką społecznie zaangażowaną
wzruszałaś się na samą myśl o mnie szościach?
Może dostałaś poko ową nagrodę Dżingis-chana
Zapach od morza morski swąd odda e, czy wiesz
masz piękne ramiona i spoko ny oddech w sobie
Czy mogę położyć się przy tobie na ręczniku?
Przygląda ąc się wnikliwie, skorzystać z te okaz i
kiedy esteś taka plażu ąca i obo ętna wobec mnie
Nie proponu ę ci romansu w stylu country rose
po prostu położę się obok ciebie, spo rzysz na mnie
swoim szarym spo rzeniem z rudym owłosieniem
Więc zlitu się, o zlitu
Bądź miłosierna, zde mĳ te okulary
No pokaż mi się wreszcie
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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.

  Pieśń ǳiesiąta. Psalm do kobiety ze złamanym stawem biodrowym



