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Pieśń dwuǳiesta pierwsza. Rosetta
Wywinięta wnętrzem na zewnątrz zobaczyłam się
Wstyd ogarnął mnie wielki, rozpacz powłóczysta
Ktoś pytał głosem me córki Rosy nieumie ące mówić
Wystraszyłam się rozpoznania tru ącego zapachu
Skurczyłam się w histerii, w wywyższeniu swoim
Drzwi piekła się zatrzasnęły za mną z hukami ciężaru
Zobaczyłam na ich odwrotne stronie narysowane koło
To była rosetta
Witraż wybity przeze mnie w kształcie kwiatu umarłego
Zostałam wtłoczona siłą w na mnie szy detal te układanki
Skazałam się na ciągłe poǳielanie się, ściśnięcie ednoczesne
Wszystkie te ramki ołowiane pełne były goryczy ścięte
po tym, co się mogło kiedyś stać, a się nie stało przez kolec skryty
Nie było żadnego prześwitu, okno dekoracy ne na mrok
tylko mrok się w nim odbĳał po edynczym kolorem moim
Zgnieciona do nawetniemilimetrów
byłam agmentem rysunku potępionego w katedrze ciemne
Odwrócona katedra iglicami w nas wpięta, ból perfekcy ny
Mogę myśleć tylko o nie , inne myśli zostały mi podcięte
Nie mogę odwrócić oczu, tylko szczegółowo trwam w śmierci
Tylko a wypełniam edno pole te konstrukc i, reszta est pusta
Nigdy ich nie wypełnię żadnym niedostępnym mi lekarstwem
ukraǳionym od boga lub z apteczki diabła na niższego
W pustych polach dookoła czu ę obecność Innych, pląsa ących
Ustawia ą miliony luster, bym się sama wciąż potępiała
Te lustra płatkami błyszczą we mnie, mó płacz nade mną
a one śmie ą się e głosem i ma ą e echa w sobie, odbicia
Śpiewa ą pieśni tortury; skonstruowane przez Lukrec a™
wielce szanowna i potężna w swe figurze z pęknięciem

głosem Rosy¹
piękna est ta róża w ciemności hodowana
w piwnicach przechowywana wraz z zimnymi włosami porów
oto ǳiałka, hodowla amatorska warzyw umarłych
oto grządki rozkopane równomiernie i cicho, by nie słyszano
ten kwiat poǳiemny, podlewamy rosą bolesną
nie stępił się ego przepiękny widok, nastró w tobie
patrz na nas, na lustra wszystko wiǳące ostro, dostrzega ące
wyolbrzymia ą teraz twą rozpacz, smutek skulony w miazǳe
stałaś się nieważnym kawałkiem, którego śmierć obwieszczamy
psu esz całą kompozyc ę, e urok, ciągle odrzucaną za smak

¹głosem Rosy — w druku dalsza część tekstu est wyrównana do prawe . [przypis edytorski]
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nakarmimy cię papkami, których eszcze nie znasz w boleści
spec alizu emy się w tym ta nym ziołolecznictwie od wieków
przez wieczność trucizna w tobie bęǳie nabrzmiewać
lecz nigdy tego segmentu nie rozsaǳi, nie uwolni cię
no, to nasza ukochana lukrec o, może eszcze edną łyżeczkę
za córeczkę
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