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Pieśń siódma. Bianca śpiewa nadwa-
lerianowym jeziorem do nieznajo-mego
Mo e spierzchnięte usta wyszeptu ą pytanie do ciebie
Kim esteś, o skulony? Gęsia skóra na twym ciele?
Językiem swym chłepczesz silny koncentrat waleriany
zalany tylko ,% słone wody z morza
ta niewielka ilość uż wystarcza, że pamiętasz o wszystkim
Gǳieś Jego daleka obecność przypomina tobie
że słona woda est barǳo zdrowa i antyseptyczna

Jeżeli umiesz rozciąć eszcze raz usta do śpiewu
słowa wypowiadane spopiela ą się od razu w miał
Nic nie ma smaku, nawet waleriana, nawet two a ślina
Proszę więc o łyżkę cukru, małymi porc ami popĳa my
za naszą pośmiertną starość i niedołęstwo spowodowane
uprawianiem sportów, które defasonowały nasz bezruch
zapomnieć wszystko, czego nauczył komitet normalizacy ny

Kim esteś, skulony potworze z ezior fotografowany?
Wszyscy myślą, że esteś roǳa em istnienia niemożliwego
że esteś istnieniem z dosyć precyzy nego fotomontażu
Gumowy łabędź, z którego tchnienie umknęło, i zmarszczony
taki materac wydmuchany, ǳiurawy w swych spo eniach
Leżysz wyrzucony na brzeg walerianowego sińca w kształcie
nieregularnego koła narysowanego prawie luǳką ręką
Potrzebowałabym teraz kogokolwiek
Czy ty możesz być przez chwilę
Kimkolwiek?
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