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Pieśń dwuǳiesta trzecia.Ciuciubab-
ka zdejmuje apaszkę z głowy
W goǳinie śmierci mo e amen, w tym dniu
W goǳinie drugie przed zimnym świtaniem
gdy przechoǳiłam zmęczona nocą przez ulicę
w ciemności nie zauważyło mnie adące auto
Nie paliła się latarnia elektryczna na te ulicy
Pĳany eszcze akimś spotkaniem młody pan
strzaskał się tam z moim cienistym ciałem
pozostawia ąc e nieśmiało pogruchotane
neon reklamowy Endless, w witrynie sklepu
Odchoǳenie trwało w samotności parę minut
więc zdążyłam eszcze ze spoko em spo rzeć
w życie z przekrzywionym uśmiechem spoko u
Przebite plecy i brzuch wszystko przepełniało się
płynami hamulcowymi, ole ami, keczupem
modnym i wykorzystywanym w filmach grozy
niskobudżetowych, prześlicznie amatorskich
z pełnym zaangażowaniem w mo e umieranie

Usłyszałam tylko śpiewne pozdrowienie
Miałam doświadczenie ako ciuciubabka  h
Znałam ten miły chłód, ciepło powitania
żegnania się o poranku, gdy na ǳień iǳiesz spać
Krzyknęłam sobą, by być dobrze zrozumiana
Czułe spo rzenie przeniosło mnie tuta na brzeg
tu est mo a noc, mó poranek, mo a goǳina
tu est zakończenie mo e gry, gdy aśnie ą oblicza
wszystkiego, co miało edynie śliski dotyk w sobie
W powietrzu dopełnia każde mo e słabe słowo
usprawiedliwia braki, w ramach pracy domowe
którą ciągle sam sobie zada e, odczuwa ąc pełnie
zna doskonale te koronkowe rebusy w pionie
w poziomie rozwiązywane dla osiągnięcia błędu
Cieszy go uzupełnianie wszystkich pustaków we mnie
Cieszy się, że się tak barǳo starałam wpisywać
we właściwe pola dobre po ęcia, nocną porą
na kolanie powtórzone magicznie brzmiące zasady
W świetle staroświeckie latarni kontemplowałam go
często z nieświadomością mo e krzyżówki z nim
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