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sześd minut przed katastrofą
cieszę się trochę
bardziej niż inni
przyglądad podwórku
a potem to opisad
do autobusu w środku miasta
wsiada szesnastu pasażerów
matka z dzieckiem
uwikłane w alkoholizm męża
dwa berety
noszę adidasa piję cocacolę
czy to źle
ruda z torbą
parasol i jego pan magister
o godzinie na pokład uzbrojona komisja
specjalnych służb kontroli
obywateli
ruda posiada nielegalne informacje
pijany mąż sumienie
parasol ciekawośd świata
strzelają do wszystkich
stop!
reszta jest podstawiona
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piątek (trzynastego)
gołębie przyklejone do podłóg miasta
odlatują z naszą ulicą
podczas huraganu
dorotka
lądujemy u podnóży wielkiego królestwa
a wielki król niczym wielki brat
w białych rękawiczkach
i nas pewnego dnia
dobry pan przyniesie pluszowe zajączki
na dowód wyzbycia się agresji
i będzie płakał
jak nóż
a jeśli myślicie że to fajna gra
to jesteście małe niedomyślaczki
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planeta lalek
kurczę się i czuję
jak rozkurczyd nie muszę
li tylko podwórko pełne przygód
niebezpieczeostw
połączenie beethovena z mlekiem
wewnętrzny głos i coś jeszcze
w zastraszającym tempie
boruta wrzuca czarny guzik do przemszy
zamek zabija kamieniem
świadoma kooca blond na baterię siedzę
na makiecie
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kolekcjoner
w stanie inkubacji
nie bardzo widzę ale chyba oddycha
boi się
insomnia trzy zero niebieski blond
zwiększam dawkę odbiór
zdejmuję rękawice białą maskę
rozglądam się
ładnie w każdej z nich
płynie krew
co zrobid z ilością doznao
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biały
alex używa różnych narzędzi
gustowny melonik z ukosa
sado maso symfonia
i jakoś tak lżej
wiesz bejbi nie chciałem aby to stało się
na twoich oczach
pod osłoną księżyca przebiera się
vendetta która utkwiła w głowie
blond panny młodej
smakuje
miękko ścieli puch dookoła trumny
nenufar i kruk
z nieba leci miś
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