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Pieśń trzecia. Oblubieniec na droǳe
On ma maślane stopy pełne prochu, pełne maku
Rozpływa ą się w żarze taniego asfaltu
położonego tu tylko lokalnie, na chwilę
Słyszę, ak stuka ą ego brokatowe obcasy
Jak wyglądam, czy estem dostatecznie piękna
czy zauważy mnie w niezwykle ciemnym lesie
Mó speszony wzrok sarenki zza krzaka
Chodź ze mną w barǳo ciemne błąǳenie
bez ścieżek, bez górskich szlaków, bez niczego
Stanę tak oniemiała, uderzona ego blaskiem
drażniącym boleśnie nocne spo rzenie
Będę bezbronna, bez żadne ukryte kieszeni
pachnąca ǳikimi odmętami leśnych dotyków
głaszczą, głaszczą mo ą ǳiką skórę
Nadchoǳi, a ego wzrok przenika ukrywane
pod paznokciami drobne ta emnice nieczystości
Myśliwy bez nienawiści w oczach, w powiekach
Jego głos słychać z dala, est przenikliwie cichy
Ze wzruszeniem dopytu e się o mnie u zna omych
pokazu ąc im mo e nieaktualne zd ęcie
Już tęskni za szorstkim, za ściernym ciałem
Wszyscy będą go mieli za bezpiecznego szaleńca
Jego zazdrość zawieszona na wieszaku w szatni
Układy współrzędnych, niech on bęǳie zerem
Teraz est barǳie X niż Y, późnie barǳie Y niż X
Gołębie roznoszące tyfus uż zwiastu ą kroki kolosa
Jego naiwne ciało pachnie ciastem drożdżowym
pełnym ciepła, wewnętrzne , radosne pulchności
Spotyka mnie liżącą swoim różowym ęzyczkiem ranę
Prawǳiwe łobuziary łażą cały ǳień po drzewach
nie schoǳą na ziemię, tylko boleśnie spada ą
na kolana, na kolana
Spo rzy na mnie bez pożądania, bez przywiązania
Pode ǳiemy do siebie w połowie drogi do Miąskowa
Na czarnym podłożu rzeczy wszelkie pozdrowi mnie
pod naporem tak banalnie niezwykłego gestu rozpadnę się
na kawałki
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