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Egzotycznej rybie z akwariumwCa-
fé 
Gdybym mógł, przełożyłbym cię z obcego
albo napisał od początku we własnym ęzyku.
Za grubą szybą ty i a mamy przyciężkawe sylwetki
wyciętych z kartonu kukiełek.

Ja pracu ę barǳo nad sposobem wiǳenia,
podglądam świat przy sąsiednich stolikach —
przysto nego Studenta, Wo aka-brzuchacza
i dwie lesbĳki, z których edną znam
od ǳiecka — ty podglądasz nas.

Jesteś grubą szarą kiełbaską z wyłupiastymi oczami,
co chwila przylepiasz się do szyby
otworem gębowym i zsuwasz się w dół.
Właściwie nic ważnie szego ponad to.

Chociaż to obce, obce, obce.

Nĳak się tego nie da oddać tuta .
Wo ak-brzuchacz uż za chwilę zaśnie
i bęǳie ginął pod Sara ewem, rażony
sztucznym choinkowym ogniem,
Student wymieni spo rzenia z Barmanem
i dwie lesbĳki, z których edną znam,
zasną wtulone w siebie na kanapie.
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