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    «tu z błotem mieszają nas

a my ziarna <…> przebijemy się na wlot...» 

bez waszej wiedzy sól 

wychodzi na koszuli na żywo pieprz w solniczce splątanie kwantowe nie 

to chrząszcze  –  zbieracz tarcia światła większośc słów - liście z pobocza usta 

oksany szukają ust xenii dokoła puls             zmiętoszone pomidory z winylu 

wicher chudnie razem z zebrami dla pieszych z gęstym włosem

zmiany podziałek ciemna materia nie śpi jadło z podłogi

biegun odchodzi

bez naszej wiedzy cztery długie noże  

(z cyrku) nie dolatują             do świecących konturów człowieka 

na kole (obraca się) formują w powietrzu swastykę obok talerzy  

pielęgniarki nakładają kaszę (na ręce dawców na ziemię) krew bohaterów fotosyntezy 

wariuje od ognia zwierzęta (nie) udają że idą do pracy jako noc

dym promieniowanie rentgenowskie cmentarzysko gwiazd w centrum 

galaktyki milcząca zgoda

bez waszej wiedzy drzewa 

na czatach sygnalizują pozostałym o maszynie do wycinki wzrok czerstwy pożar 

granic języka kornik <...> odłączone ciało między 

piekarnią a zębami między puszką dla zbórki charytatywnej

a padającymi w ognisko domowe ulami na skrzyżowaniu rany (ogrodzeniе

zaćmieni) nie w tym miejscu             rozkładany wittgenstein bije ucznia 

aury pnia techniczna specyfikacja

bez naszej wiedzy flaga

szwajcarska odwrócona w krzyż czerwony

zakłada opatrunki przynosi wodę rannym na sam szczyt góry na marsa



neutralny humanitaryzm             staje się adnotacją na karcie pacjenta

eugenialnego herr profesora ss wywózką na wschód (szkoła nkwd) sterylizacją 

gaswagenem <…> ślepa wściekłość od nieradzenia z dawaniem siebie

przeterminowana miłość przez niemożność wyrzucemia

kontroli            umysłu <…> ostrze nie przebija stołu             

klinga zwinęła się w obrożę w kółko             dla pizzerii urobor 

inwentarz dnia  <…> prognoza pogody obiecuje antykorridę 

umiarkowane bumerangi całkowity wstyd opady postępków karę w kątach <…> 

(bez trybuny) zachmurzenie ojczyzny wiadrami            obejmiemy się (jesteśmy 

u siebie w domu            żywiołami porami roku stronami świata) orbitami            

bez waszej wiedzy (my)             nie prosimy o pozwolenie być


