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Piosenka
Mięǳy mną a tobą — czarna gródź¹, —
Mięǳy mną a tobą — martwa łódź.

Miłość niespełniona,
Erotyzm, Samotność, Ciało

Takim piersiom za karę — zgon biały,
Że w pobliżu miłosnym nie trwały.

Mięǳy mną a tobą — obcy los, —
Mięǳy mną a tobą — cuǳy głos, —
Usta w mgłach się bez pieszczot zatracą.
Boże, Boże — dlaczego i za co?

Mięǳy mną a tobą — drętwy czar,
Mięǳy mną a tobą — ciemny ar, —
Zanim ścieżkę upatrzymy własną,
Wpierw się oczy dowieǳą, że gasną…

¹gródź — przegroda. [przypis redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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