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Wiersz
pogubione sny dotyczyły przyszłości ze szkła
bezwonne stali kolorowych świateł
w tym wariancie idę do ciebie przez las
przez świeżą zieleń doliny
wody wielkie nie zdoła ą ugasić miłości
w tym wariancie idę do ciebie przez śmietnik
och, gdyby to było na serio
reklamówki, plastikowe butelki, stare samochodowe fotele
drzewo figowe wydało zawiązki owoców
to oni by uż coś z tym zrobili
świeża zieleń doliny
pogubione sny dotyczyły prostych konturów zwycięstwa
to wszystko
żadnych niuansów
teraz tylko ży my potem się zobaczy
w te wers i idę do ciebie przez miasto
szarość pełna mokrych świateł a e tobie niosę
kuleczki ze srebra
pogubione sny dotyczyły znakomitych miast
mó miły est mó a a estem ego
mamy psa lodówkę plazmę oraz buddę
miłość est higieniczna dla zdrowia
i długowieczności
w te wers i idę do ciebie przez wodę i tonę
zanim się spotkamy
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