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mleko nietoperza

Matej Krajnc, Maja Novak, Iztok Osojnik, Jana Unuk
koncert

przepychanki się nie kończą
jesteśmy po kolana w rozkładzie
żadnego światła
kapanie

Nevemnevem
(SŁOWENIA)

KATOWICE

lorcapasoliniginsberg

piątek, 30 listopada 2012
o godz. 18.00
Galeria Sztuki Współczesnej BWA
(aleja Wojciecha Korfantego 6)

kapanie
strząsamy opiłki z twarzy
wydrążamy jabłka
wszystkie chmury zebrane na zachodzie
pijawki osiodłane
nucimy kapanie jak mantrę

BIELSKO-BIAŁA
sobota, 1 grudnia 2012
o godz. 19.00
Galeria Wzgórze
(Wzgórze 4)

super wiersz lorcapasoliniginsberg
uruchamia torpedy
guernica łagodnieje
pearl harbour topnieje
srebrenica rozkwita
lorcapasoliniginsberg pisze manifest dla przestrzelonych
kapanie
przywiązujesz się do promu kosmicznego
powstrzymujesz wybuch wszechświata
galaktyka jęczy pod ciężarem starych planet
tysiące hitlerów bębni
uświęcona furia
lorcapasoliniginsberg

pył
brzydki chłopiec brzydko cicho szepcze
wyczuwasz małą złośliwość w jego ustach
mały złośliwy pośpieszny chichot
przerażenie w małych oczach
nerwowość z filiżanką przesłaniającą oczy
zawieszenie sławi białe flagi
chaos w kolejce do ataku
brzydki chłopiec z kopią w ręce
pije prawdziwą zieloną herbatę
z prawdziwą zieloną złością
przebija oczy
przebija głos
przebija puls
przebija zapach
przebija sok młodego ciała świerszcza
pinezki przebijają ciało
młode ciało świerszcza
przebijają
pinezki
ciało
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Nevemnevem
Tłumaczenie: Joanna Świątek

konwój zatrzymany
pracownicy się zgadzają naprawimy błąd
rozdzielimy cukierki według wielkości
od najmniejszego do największego
pracownicy się zgadzają konsekwencją ignorancji jest
rozerwanie ścięgien
pracownicy się zgadzają precyzja powoduje wzrost
notowań
pracownicy się zgadzają bak należy sprawdzić
zatankować
pracownicy się zgadzają musimy zająć pozycję
bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo
lojalność lojalność lojalność
ojczyzna ojczyzna ojczyzna
pracownicy zgadzamy się wnętrzności nie należy
wyrzucać
wnętrzności są dobre do przenoszenia ładunku
pracownicy zgadzamy się słuchanie poezji szkodzi
eksplozyjnemu tempu
postawiony cel jest zagrożony
pracownicy zgadzamy się to najzupełniej oczywiste w tej
delikatnej sytuacji mamy do czynienia z przekroczeniem
uprawnień
pracownicy zgadzamy się zmanierowanie jednostki
w pracy i zwłaszcza poza nią
gdziekolwiek
kiedykolwiek
przewidzieć słabe ogniwo
siła tkwi w kluczowym momencie
pracownicy się zgadzamy
delete jest całkiem logicznym dyskursem
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trąba
będziemy pisać nowy manifest albo tylko pojękiwać
pieprzyć się między sobą
zawierać opóźnienia między sobą
entuzjastycznie lizać się z sobą
drżeć przed wichurą
pył pył pada na nas
mamy dużo roboty z przełykaniem nowych olejów na płótnie
przestrzenny wymiar wrasta w naszą ścianę

żaby nigdy nie są wierne
nie ma książąt zaklętych w żaby
nie mogą istnieć
powietrze jest dla nich zbyt rzadkie
porządek w szeregu po dziesięciu żołnierzy
za naszą dolores oddamy krew
za naszą dolores oddamy pot
za naszą dolores oddamy sny
za naszą dolores oddamy gwiazdy
za naszą dolores oddamy bilety powrotne
za naszą dolores oddamy alfabety
za naszą dolores oddamy nowe słownictwo

pył pył pada na nas
zasługujesz na najlepsze dolores
będziemy pisać manifest albo po prostu rzucać się na ściany
ciałka szkliste otaczają śledzionę
plecy umalowane potem

nasza zbawicielko przemiany
otwierasz drzwi dolores

zamachnięcie
zadowoleni zaspokojeni wdychamy
dokąd no dokąd na bagnistym polu
wyrzygujemy pulsowanie

mniej powietrza więcej matki mniej powietrza więcej
dolores mniej powietrza więcej matki

zbieracze stworzymy mocną grupę
dolores
otwieramy nową falangę
pył pył pada na nas

auto edit
no humans allowed

atylla popełnił błąd za dużo surowego mięsa
atylla nie jest dobrym wyborem
pył pył pada na nas
neanderlandia jest w końcu nasza

wymiar budzi twoje ręce
rozwierasz przejście w nowe obszary
strychnina zmiękcza
rozbicie atomów
strychnina otwiera drzwi ciosów
ignor się rozdzielił
jesteś sam

brzuszki dla dolores
powiedzmy że matka narodu ma na imię dolores
powiedzmy że dolores nie lubi mężczyzn
powiedzmy że dolores wygrywa na loterii życia
powiedzmy że dolores widzi sens w robieniu na drutach
ciepłych swetrów
powiedzmy że dolores zdobywa najwięcej punktów z testu
psychologicznego
powiedzmy że dolores nosi czepiec i czerwone skarpety
powiedzmy że dolores wygrywa wybory
powiedzmy że dolores oblewa egzamin z zachowania spokoju
powiedzmy że rozszyfrowaliśmy dolores
powiedzmy że wszystko się skomplikuje

wejdź do kokpitu
wnoszenie napojów za-bro-nio-ne
ludzie ćwiczą wdychanie czystego tlenu
gazety płoną szybciej niż serce
zwiąż się poliwinylem i rzuć krokodylom
jeśli wstaniesz wstaniesz nasz i młody
jesteś sam
oddaj napiwek
jesteś sam
nie gnij mi przed oczyma

ptaki uciekają na autostradę
lewy pas do wyprzedzania
niebo się rozwiera
wena ucieka
cierpliwość

jesteś sam
wypuść stonogi

powiedzmy że zdarza się wstrząs mózgu

jesteś sam
nigdzie już nie uciekniesz

2

jesteś sam
potęga wpatruje się w ślepotę
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