Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne
Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Pieśń dwuǳiesta. Kobiety śpiewają razem
pianissimo possibile et fortissimo possibile ¹
Zaśpiewa my razem pieśń dla włóczykĳa
na cisze ak potraﬁmy, na głośnie ak można
Oznaczenia muzyczne w zapisie nutowym
pochoǳą z ęzyka trudnego do translac i
by prawidłowo wykonać utwór, musimy e znać
Nasze gęste słowa turla ą się zǳiwione ciężarem
od pierwszych brzmień, pierwotnych przedsłó¹pianissimo possibile et fortissimo possibile (wł.) — na cisze ak można i na głośnie ak można. [przypis edytorski]

wek
Jesteśmy osobliwymi chórzystkami na czele
ubrane w białe kołnierze wszystkowieǳących
ambitne cele, zmęczone powieki przy nocne
lampce
Dotyka ąc abstrakcy nych po ęć palcami
musisz mieć co na mnie gumowe rękawiczki
Nasze ciała pozostawiałyśmy w kącie przy wieszaku
na niepotrzebne lumpeksowe palta, wywłaszczane
My racze za życia wbĳałyśmy się mocno zębami
w wysokie półki skalne niedostępne dla wielu
za pomocą akiegoś w miarę ostrego narzęǳia
Byłyśmy kiedyś strażą graniczną ęzyka
szerokich kieszeni, w których tak wiele się mieści
ale i wiele gubi się gǳieś na chodniku, w prze ściu
powodu ąc nasz szczery płacz, ubolewanie
Ubrane niczym poetki w szarobure mundury
dla doskonałego kamuﬂażu na co ǳień
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wychoǳiłyśmy nocną porą na zwiady w las
osobiście przybliża ąc się do słupów granicznych
Siadałyśmy wtedy przy nich i paliłyśmy papierosy
Patrzyłyśmy na daleki horyzont, czytałyśmy książki
gotowe do postawienia kroków zagranicznych
Tuta na plaży obﬁtość znaczeń nas onieśmiela
z cierpliwością ﬁlatelisty zbieramy teraz resztki
zagubionych, płochych, zaprzepaszczonych słów
Leśne tropicielki z błyszczykiem na ustach
dla niepoznaki, że sytuac a była zawsze poważna
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na
Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego
zgodnie z art. Art.() Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o zapisach licenc i oraz
zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna
się z nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
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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 .
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

