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Pieśń dwuǳiesta czwarta. Pieśńme-
tafizyczna
to nie bęǳie pieśń miłosna, lecz pieśń
która nie powinna być wyśpiewana
bo nie ma takich głosów
bo nie ma uż takie ciszy
podpiwniczone okna z wilgotną głębią
schowane przed szeroką publicznością
zdraǳa ą e wytworne szaleństwo ukrycia
mo e argumenty czyste negac i
niebyt est barǳie rumiany niż byt
to, co się nie stało
mo e zdrady ciche
mo e wycowanie się
nie w szereg, ale za szereg
mo a bierność wobec układu planet
i promieniowania ultrafioletowego
unitarnie zebrać wielkie przestrzenie
tak większość ucieka mięǳy, całe masy
pominąć mnóstwo, nie dotyka ąc niebytu
eszcze ta niemożliwość zrealizowania
dość przekonu ące prezentac i, sla dów
grafów, szlaczków, obrazków humorystycznych
na ten nietemat
dlatego też wszyscy się na pewno znuǳą
nie ukoronu ą cię, o wra terko, o fa terko
nie musisz popisywać się i podpisywać
nie musisz łasić się do odpowiednich osób
atrakcy na wobec czerni rozprasza ące
wyblurowana rozkoszą i egzotycznym pączem
tańczę sama, nieoczeku ąca kogokolwiek

nie bęǳie owac i na sto ąco ani laurów
nikt ci ich nie przyklei na ślinę do skroni
dawno zwietrzał ich zapach na szczęście
połamane liście laurowe wsypywane do zup

nieestetycznie est wkładać głowę do spływu
obserwu ąc, gǳie to wszystko ucieka
co z tym dale
wsadź tam łeb głęboko
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każdy taki ściek trafia w końcu do Morza
to est mo a nieekologiczna pociecha
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