


 

 

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

BIANKA ROLANDO
   


Pieśń osiemnasta. Korytarzem i po-
tem prosto
Korytarzem w lewo, potem w prawo
Lewy kąt w prawy róg wysta ący patrz
Potem trochę schowam się za kaloryferem
Potem trochę przy niesuficie zawisnę
na półtore goǳiny albo na  minut

Głowa włóczęgi porysu e ściany brudem
Rozwalę rękę o ogroǳenie, przechoǳąc
boleśnie, serdecznie bęǳie zdruzgotana
Potem skręcisz w przecznicę bez świateł
zauważysz do niczego nic podobnego

Młoǳieńca pozostawiam w spoko u
idę do punktów D i G prosto krętą drogą
one razem macha ą do mnie z daleka
chusteczkami higienicznymi z zapachem
Chusteczkami wilgotnymi z lanoliną

Korytarzem musisz prze ść, trochę w dół
w górę, potem szarga się na boki
aż odrapiesz resztki ubrania i siebie
Szerokie i wąskie naprzemianległe we ścia
trącanie się o pradawne konstrukc e

W lewo, w prawo, w lewo, w prawo
W górę, dół, w górę, dół, w górę, dół
Niespoǳiewana musztra moich kroków
Nie bó się, że zabłąǳisz kochanie
brak oznaczeń ci pomoże, na pewno
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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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