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Pieśń pierwsza. Strojne przygotowania
Cierpkie wilcze agody o kolorze nieprzeniknionym
w mo e rozwarte amie ustne niczym perły macicy
turla ą się, rozsaǳa ą się przez wewnętrzne ciśnienia
ma ą niezwykłą moc trucia i atakowania śluzówki
Być może istnie ą sanktuaria Matki Boże z żylakami
od zbyt ciężkich reklamówek reklamu ących pustki
gǳie przez pomyłkę komuś śnią się niewłaściwe sny
Przygotowałam się odpowiednio do pisania pieśni
Nocne rzucania kamieniami w zwierzęce skowyty
Stroiłam się, zerka ąc na małe, schowane lusterko
takie kosmetyczne, takie żeby nikt nie wiǳiał
Wkładałam różne wers e ubrań, chcąc robić wrażenie
niebieskie spodnie, czarna bluzka, biały stanik
Nic ednak nie pasowało w mo e garderobie
z radością odkryłam, że wszystkie mo e ubrania
są za małe na mnie, co za miła niespoǳianka
Stanęłam naga, barǳo narażona przed sobą
Spoglądałam ciekawie, uśmiechałam się cynicznie
wobec siebie, wobec mo ego własnego podglądactwa
W moich włosach zaszczepiłam dyskretne saǳonki
byłam barǳo tkliwą ogrodniczką dla moich pasożytów
ak ǳiwne zwierzę w głębi ciemnych kolorów
z drobnymi ży ątkami narośniętymi na nim
naturalnie, bez dekoratorstwa, bez designu
Tylko niech one zdobią mo ą niezręczną nagość
Jest wśród nich parę niezwykłych okazów, spó rz
mo e słodkie narośla, mo e guzy schowane
Ze względu na tę uroczystą, podniosłą okaz ę
założę tylko ǳiecięcy śliniaczek, bo będę się ślinić
od duże ilości słów, nadmiar może mnie pobruǳić
Brudasek bęǳie opowiadał
Prosto do kąpieli, marsz
Prosto do chloru, marsz
Mo a ucieczka przed detergentem zaczyna się
Mogłabym zapuścić sobie długą, gęstą brodę
czesałabym ą, zmienia ąc coǳiennie stylistykę
to w prawo, to w lewo
Merdałabym nią ak długim ogonem uznania
starcze doświadczenie zaklęte w końskim włosiu
To naprawdę robi cyrkowe wrażenie

ilu est chętnych na takie rozwiązanie
Sto ą cierpliwie w długie kole ce, doczeku ąc się
Przenoszą ciężar ciała z edne nogi na drugą
delektu ąc się rozdawanymi za darmo drinkami
Mo a broda pasowałaby stylistycznie do powagi sytuac i
Mó złagoǳony wzrok osiadałby na pobliskie ławce
ze zmęczenia, uż nie mogłabym iść dale , eszcze
dale , i eszcze prze ść przez płot, i eszcze przez ten
ǳiurawiąc swo e nylonowe ra stopy z przeceny
Więc uda ę się na ǳiką wyprawę do źródeł Amazonki
ako tako dogadam się pewnie z każdym ludem
pogryzą mnie akieś łacińskie muszki przeszkaǳa ki
Mo ą samotną przeprawę zrelac onu e chrząszcz
Dostanę po buzi od akiegoś nazistowskiego przybłędy
Wsłuchu ąc się w zwiastu ące dźwięki odmętów
maczetą będę ciąć ostro zarośniętą od dawna ścieżkę
Szeleszcząc złowieszczo i delikatnie
ze śliniakiem i ze spinkami we włosach przez las
będę szeptać o Niebie, Piekle, staroświeckim Czyśćcu
Wysoko drażniący środek do czyszczenia toalet
stoi z boku obok niszczącego wszystko proszku
wraz z brudem zginie wszystko
Obsikane dookoła, tylko nie tam
Rozluźnĳ nozdrza teraz
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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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