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Pieśń dwuǳiesta ǳiewiąta. Lilith
w powietrzu śpiewa do Bianchi
Bianco, Bianco na droższa i ukryta ciągle
Zabieram cię ze sobą daleko, pod spód
Tuta nasze pieśni nie są wysłuchiwane
Prochy żywią się melodiami skruszonymi
Wtul się w me włosy, bo podążamy
przez wiele milionów istnień skrytych
do pasa granicznego, gǳie ta emnica
sekrety ukryte w słowach i pieśniach
Nasze dusze podwó nie rozwarstwione
w ukrytych szczelinach czarny krem wyborny
Znam te szepty prawie modlitewne
w twoim zmęczeniu odna du ę chciwie
Czekałam długo na ciebie tuta , niucha ąc
Nocowałam w swe sukni, żywiąc masy
skrawki słodkich korzonków rosnących
na moich dłoniach, na stopach żyznych
zagubił się ich smak, koloryt dawny
dlatego świetnie nada ą się na nawóz
o nazwie fabryczne Evergreen for you
Schowana w swoich dawnych dekorac ach
ze skle ki malowane odręcznie, heblowane
Scenografie po spektaklach, kostiumy zużyte
z bandaży, z plastrów przeciwreumatycznych
Mam eszcze ciepły głos, tylko dla ciebie
Miodne wspomnienia rozświetlonych słów
Czy pamiętasz ich znikome ślady w sobie?
Zdyszana z pośpiechu śpiewam pieśń dla ciebie
Jestem taka pospieszna, estem pospieszna
ciepła i wielokrotnie zagięta w sobie tuta
Przenoszę nasze ciężary do cieple szych kra ów
naszą zgniliznę w koronkach ze słów noszę
Sunę z wielkim wysiłkiem do tyłu
trzeba teraz to przeliterować do początku
Mo a czarna królewno, porzucona przez siebie
gǳie twó dwór okazały, gǳie two e służące
których obecności niechybnie oczekiwałaś?
Osuszę twe łzy w biegu szalonym i celowym
Jestem Lilith, pocieszycielka wycofana w dal
Miękkie są nasze zbro e, delikatnie sze niż skóra
cieląt i koźląt ssących daremnie wodę ciepłą
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przegotowaną, ostuǳoną do temperatury poko owe
Podatnie sze esteśmy na rany cięte i rwane
Nie patrz tak na mnie, za głośno spoglądasz
Musimy uważać na uwa ące tuta papiery ścierne
wielkie, ataku ące mechanicznie byty roztrzaskane
czasami Gruboziarniste pilnu ą pól pustynnych
Me kolana są sine od pasów startowych
podchoǳenia do lądowania w celach fiz ologicznych
Wysycha ma skóra delikatna bez kremów, bez dłoni
Marnotrawię swą urodę w tym pe zażu z tytoniu
Wybielona, chlorowana, w bruǳie płukana bielanko
ubrana w litanie do na świętszych serc błyszczących
ma ą one funkc e odblaskowe, to czyni e migotliwymi
są zdumiewa ąco funkc onalne w liściastych lasach
Wleczesz swe gobeliny, którymi się nikt nie interesu e
ani to lata ące dywany, ani wyborne dekorac e wnętrz
Wyściela ą one wysypiska śmieci, po emniki kraǳione
po emniki na śmieci przywożone ak trofea zwycięskie
Masz przy sobie klasery ze znaczeniami sprzed wo ny
mięǳy dobrem a złem, drugie czy dwuǳieste ǳiewiąte
Przyciskasz pieśni do siebie ak ostatni oręż, tarczę rzeźbioną
chroniącą przed pęsetami i dźwigami abstrakcy nymi
w ścisku, w skrzypieniu, w podnoszeniu wielokrotnym
Ucieka ąc przed zagładą rychłą, chowasz się do kąta
liczysz i odliczasz od tyłu wszystkie wiersze w naǳiei
Swo e imię czytasz od tyłu, ak imię przewrócone w śnie
lecz nie zna ǳiesz nic w tym przeczeniu ywolne magii
Musisz się tu więc pogoǳić z przyciasnymi słowami
z podśpiewkami naszymi sprzedawanymi za grosze
Śpiewane rymy i schematy dla fałszywe gwiazdy
oby swym blaskiem nas balsamowała przed zniknięciem
w zapadniach niepamięci, w niewidoczności pospolite
Murzyńskie oblicza ednak w nas głęboko spoczywa ą
odwrócone od posłuszeństwa, powinności dnia-nocy
My, kolonizatorki u bram edenów, przedmieścia rabu ące
Jakoś nam tak trudno oddawać to myto za prze ście
ze zbiorów naszych, z plonów niezwykle płodnych
trudno ǳiesięcinę ze słów oddać, przekracza ąc dale
tupiemy, podskaku ąc w tańcu na znak buntu przeciwko
w korowoǳie cichym, zamkniętym na wszystko wokół
Lecz w środku na głębie est wielki lęk
tłuszczem obrośnięty toczy naszą lotność
Spoczywasz senna przy mnie, ze znużenia, ze snu
Mó złowiony sum cały dnem umorusany, okraszony
ciągle w poszukiwaniu mętnych granic dna stawów
Węgorze czarne prześlizgu ą ci się mięǳy zębami
gdy milczysz, także się kłębią, ak po bitwach morskich
To ich umykanie, zakreślone grzbiety, słowa ze śliny
nie odczytywalne przez wróżbitów ani grafologów
Pochwycam cię, by w ich centrum oś ruchu zanikła
powodu ąc ich nienaturalny chaos i rozwarstwienie
Poǳielić e, rozwarstwić precyzy nie w podroby
na filety bez kręgosłupów dawnych, ości ukrytych
na skóry preparowane i suszone w pełnym słońcu
w popiołach nienasyconych ciągle i zmuszonych
Uważa , możesz puścić mą wstęgę przez nieuwagę
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Splotę więc dla ciebie nosze wygodne w droǳe
z mych czarnych tasiemek powiewa ących i włosów
w powietrzu, co teraz barǳie słonym się wyda e
ego smak czu emy uż razem w ustach naszych

ciszej
Kołysane przez szepty i szyfony
przez szepty i szyfony
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