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Pieśń dwuǳiesta czwarta. Zbyt ostre
zdjęcie
Przechoǳąc mięǳy słabymi ciałami
śpiewa ącymi pod markowymi sandałami
byłam krukiem, na którego się nie polu e
Me piekło ednosta ne, tupoczące cicho
Zostałam poucinana, me gałęzie szerokie
bym się zmieściła, musiałam być ciosana
Jestem zbyt ostrą fotografią z błędem
Na tym zd ęciu wiǳę się aśnie ącą eszcze
za mną stada ich głosów, podąża ą za mną
na fotografii, na matrycy nieskończone
takich drobiazgów nigdy nie zna ǳiesz
Diabelsko ostre linie i kształty skarżące
ęczą oralnie, te szczegółowe opisy techniczne
w scałkowaniach grzechów perfekcy ne
One przesiadu ą na wieczne ławie oskarżycieli
która z samych czarnych konturów się składa
Mówią one o aykańskich odmianach śmierci
Treny wyśpiewu ą, wskazu ąc mnie w gniewie
One są dla dawne badb catha strachami na polu
oblekane na barǳie niegoǳiwymi materiałami
budu ącymi e, da ącymi im siłę straszenia potworów
Chciałabym od nich uciec na dawnych skrzydłach
lecz estem w nie wciśnięta, do nich przypięta
One mnie teraz określa ą, nazywa ą powtórnie
woła ą do mnie po moim grzechu, on został
na zd ęciach w całych seriach miliardy, miliony
w każdym z nich estem uchwycona i trupia
na każde z nich pozosta e eden błąd techniczny
efekt czerwonych moich oczu na każdym zd ęciu
Krwią zachoǳą, a nie łzami litości nad obitymi
barwi się karminem mo a ślepota nabyta, barwi się

kontury wpisane w badb catha
owłosione kontury z pióropuszami, nie zwilżone ło em żadnym

esteśmy w tobie dodatkowo, to takie na nowsze opc e techniczne
obiektyw panoramiczny, czy wiǳisz, rozrywamy cię ak akordeon

dopasu esz się do wszystkich nieznanych nawet nam możliwości
przysłona est całkowita, racze nokturnowe bęǳie to u ęcie
na nasz tort uroǳinowy z gromnicami, co e zdmuchniemy
owłosione kontury rysunkowe drażnimy w powiększeniach
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mnożymy się bez ustanku w swe nieskończone pas i obwiniania
płynąc w tobie i przez ciebie, rozbłysku ąc w twe ciemności fleszami
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