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Pieśń dwuǳiesta pierwsza. Blu śpiewa do Ciuciubabki
Z oczami dokładnie zawiązanymi szalem
nie wiǳąc nic, zna ąc pośrednio reguły
kiedy kręcisz się wokół, a potem łapiesz
łapiesz w mroku niepewności cienie
po rzeczach i ich namacalne kształty
To est ta, która w czerni migotała bytem
z harcerskim rumieńcem na twarzy
z mis onarskim, dobrym zgryzem zębów
Śpiewała pieśni Przechoǳące w mroku
Niech zabrzmią dźwięki zbyt głośne na noc
Oootakich wielkich rzeczach mówić unitarnie
Grzebać słabymi dłońmi umyka ące znaczenia
Czy ktoś bawi się w metaﬁzyczną ciuciubabkę?
To est taka odmiana te gry dla starszaków
wywĳa się łapami na lewo, prawo chwyta ąc
ucieka ące sylwety, co drażnią cię, woła ą
Niewielu zostało wielbicieli te ślepe gry
czmychnęli przed wieczorem, bo było późno
w sumie szybko robiło się chłodno i niewygodnie
mama wołała uż na ciepły posiłek z daleka
więc nie warto było nawet zaczynać zabawy
Wszyscy zaczyna ą śnić swo e prywatne sny
Nikt nie chce wędrować nocnymi szlakami
Nikt nocą nie wędru e po tych pustych ulicach
Tu est ciemno i niebezpiecznie i kostka brukowa
nie gładka
A ty sama śpiewasz pieśni ciuciubabki idące prosto
przechoǳąc w mroku, śpiewa ąc o nim słowa
można dostać po żebrach od przymglonych bytów
Znałaś ukryte gramatyki i ortograﬁe nocy
niewielu takich zostało, co eszcze pamięta ą
Słodkie ich głosy z chorymi gardłami
z ciągle zainfekowanymi gardłami od wycia
śpiewa ą podniesione pieśni zaciemnione
O kusicielko metaﬁzyki negatywistyczne
Wódź, wódź mnie na pokuszenie ramieniem
To est ta, które nie było, a tym barǳie est
Czy mogę znów obrócić ciebie wokół
byś eszcze raz szukała, z niepewną miną?
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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 .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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