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Pieśń ǳiewiętnasta. Blu śpiewa dla
dwuosobowej publiczności
Mo e drogie plażowiczki, pozwólcie, proszę
że będę was zabawiał niczym przybłęda
olśniony znienacka waszą urodą i szykiem
Pachnące świętymi ole kami do opalania
leżycie tu razem, gra ąc w ǳiwne scrabble
za pomocą słów, lecz uż z ich spełnieniami
Obe mu ecie fantaz e, reakc e nieświadome
idee niesprawǳalne za pomocą grabek
swymi ramionami, obe mu e się razem
Będę was teraz przedrzeźniał i przezywał
Wasz publiczny autyzm est uroczy, zaprawdę
a dialog dopiero zaczęty zaprasza mnie
Czy mogę dołączyć się do wasze gry w słówka?
Upĳemy się znaczeniami każde litery
ak chłodnym winem na plaży razem z butelki
Jesteście niczym morskie potwory
o ciekawe dla ewoluc onisty fiz ologii ǳiwadeł
Wasze filozoficzne śpiewy uśpiły nie ednego
Sen zachłannego podróżnika, niby to odkrywcy
który ze zǳiwieniem roztrzaskiwał się o skały
otwardy brzeg z krzaczkami logicznymi w tle
malowanymi pośpiesznie na potrzeby scenografii
a potem nie mógł wykonywać uż żadne pracy
on tak by chciał być tylko filozofem, tylko
Wy esteście ego dyskretnymi kusicielkami
przez wasze pirackie pieśni pachnące tytoniem
i morzem
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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