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Dorota Zgutka Perypetie świnki Quick

To się dzieje w wielkim mieście
hoho haha hoho ho haho
tam gdzie ryje zdobią w cieście
haha hoho ho haho
to się dzieje w szarych murach
łoło łoło łoło ło łółó
i rozbija się po gburach
hłohło hła hło hłóhło
to się dzieje tuż za nami
fik sfik kłik kłik kłik
i naszymi rodzinami
a fu fu fu tfu fu tfu
mija, zbija, trąca, tyka
łoble bleło łoleble
chociaż straszy ją motyka
to i tak nie jest jej źle
[piosnka oswajająca z ciałem obłym]
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Co widział Bernard J.
Bernard Jednooki wytrzeszczył gały na widok niezsynchronizowanej parady elegantek, przyodzianych w żółto-zielone sz(m)aty. Schodziły się z wszelakich krańców
miasta, by zapanować nad Centralnym Deptakiem.
Wielokrotnie przysmażane na słonecznych łożach,
grubo otynkowane mazidłami, uraczone zabójczymi
akrylowymi wypustkami, różnowieczne, obowiązkowo
z włosami zafałszowanymi na jasny blond i starannie
wyrzeźbionym ciałem – wystukując dumny rytm, szły
w stronę opadającego na Rynek Światła.
Bernard nie wiedział, że tego dnia pojawi się ON, by
ukarać Wielką Ignorantkę – o ideach tak odstępujących
od Jego Wizji i Niepodważalnych Decyzji, że aż zagrażających Imperium, tworzonym w pocie czoła z resztek
ciał ocalałych z Rewolucji Brzydacko – Pięknickiej.
Hła, hła! Nie bierzmy przykładu z Mammy Kwa! – krzyczały, unosząc wypielęgnowane piąstki – Hłe, hłe, naturalna kobietą z unikalnym stylem być nie chcę! Hło, hło,
moja twarz nie będzie staru-hło! Lifting i botox to to to!!!
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Nagle padły na kolana, mrucząc modlitwę błagalną do
Świętej Medialnej:
Media elejson, Moda eleison, Uniformizacja eleison
Media usłysz nas, Media wskaż na nas
Pani Media, nieomylna Królowo, umieść nas na Topie
O Pani Władcza, uczyń nas Najseksowniejszą i Najpiękniejszą
O Pani Nasza, daj nam popularnego mężczyznę
Dziewico Niewinna, uczyń nas widzialnymi na okładkach pism
Bywalczyni na Salonach, wpuść i nas Tam,
I bądź łaskawa, gdy nadejdzie dziś nasz Pan!
Niespodzianie z niebios zstąpił ON. Jasność odbijająca się od cekinowego odzienia oślepiała wyznawczynie.
Wskazał na żółto-zieloną klatkę, z której natychmiast
poczęto wywlekać Główną Winowajczynię. Zgromadzony tłum dławił się z zachwytu, kiedy Wielki Dyktator
Mody najpierw jęknął hłik, po czym wybatożył ogromny tłusty tyłek niepokornej Świnki Quick.
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@@@
poszłabym do SPA, aa... aa!
jak przystało każdej pannie
wymoczyłabym się w wannie
kto zabierze Świnkę do SPA?, aa... aa!
Wytarzałabym się w mango
pokiwała w rytmie tango
wystroiła w wieczorowy strój
zachwyciła ludzki rój
a tak siedzę sobie w cieniu
nic nie wiem o goleniu
tam dają najnowszą depilację
ale przedtem kolację
[piosnka o małym marzeniu Świnki]
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