
/*____ otchłań zaczyna się od śpiewu //*____ __
       od pradawnego zaklęcia

__ _ __ które nie rzuca cienia
mamy bezdenne zmysły_____

wrażliwe na puls z merkurego _
i nieszczelne płuca

przez które przepływa ocean _
__ _ samotność w pęcherzykach

____ unosi się wokół czarnych kominów atlantydy__ ___

____  __
__ _

______ __ 
otchłań #

od nekromancji bez imienia
_ przekłada głębie i tafle

stroboskop oddziela od siebie
lata świetlne

__

# ___________________________________

na brzegach narastają sole
_ kryształy z surowych częstotliwości

zamykają w sobie dystans
który przewodzi wyobraźnię

_____ __

__
___

|__ dwa krańce

wyczuwamy______ | | ___ |

wygłuszone marzenia

asteryski oddalonych opływów
pył z nawoływań

drgają na wachlarzach czasu

___ _



_ _

___ 01101111
_ pasażerka w ultrafiolecie 

01110100 ______________________
szepcze ballady o uroku

tym co opuszcza bezpowrotnie ____ 01100011
_

#
01101000

___ _
przez azurytowe pustkowia ___ __ _ __

błąkamy się11000101między kanałami sonicznymi______
11000101zostawiamy za sobą cienkie architektury_________ _____ ___

aluminiowe warstwy echa _____ ____________

widma z rozproszonych cyfr

10000010

_____ ꙮ _____

01100001 ________ ________________
_________

___________
__ _________

________________

11000101



________________________________________

10000100

__ _ ___ w lustrach dźwięku

__ ciała do lokacji

____ ciała samonaprowadzające

____

unosi się geochroniczny pomruk
__

płetwy taktujące od eocenu _ _
podmywają sekundy z obu stron czasu

____
płyty tektoniczne pokryte tatuażami

z odwiecznego opadu
_____ szczątki

wizje
opowieść o naszym początku __ kliknięcia

irydowej krawędzi polimery
i wielkim wymieraniu

_ _
_ _

_
_

_

opuszczamy głębiny ___ __________________
w respiracyjnych cyklach

ponad spiralami hydrokosmosu
chmury ciągną się jak stulecia

___ podmuchy rozchylają portale



do rozsypanego przeznaczenia _

_____
zasysamy wilgotny infoplankton

___
  _

# ___ _______ _ _ _
[

[
[ lubię twoją akustykę

       te głaskania i muśnięcia
___       pauzy i wysokości

 w hipnotycznych kompozycjach

dryf
___ _ _ _ _ ____

ponad neonowymi falami [
teraz słyszę ]

]
]

___ #
] _

[

spotkamy się [ ____
spotkamy się _ [

spotkamy się        ] __ ___
]

]

pasma hasztagów
___
zatapiają się nasze adresy

__ w rytmie opóźnionych udostępnień
za każdym razem składają dystans na pół ___

sprzężenia nacinają skórę

_
__

_____ jak dotyk



z folii sygnałów _
którym

zapychamy dyski

w końcu ___ uruchomią się protokoły restartu
__ __ ___

___________

[ tam gdzie zaczęliśmy
________________________

bez żadnej pamięci

__________________________________ ]
_ _ _ _

___  __ __
_

___ _
_ _

_

__ splata się nowa epopeja ____
na krawędziach nieprzejrzystych akronimów

ddos
lrad

o zanikającym błysku
o zglitchowanych strumieniach
o tym że coraz częściej

jak tu trafiliśmy

katastrofa soniczna przyniesie następny -cen

________________________________________________

nadejdzie ten moment

____

już się nie rozpoznamy

___________________



dwa doskonałe odbicia
______________________

_____________________

wyruszymy w kierunku płytkich wybrzeży _______________ ______

______ _ z całym światem _
tłukącym się o nasze czaszki

___

___

___________

________________

_____ _

leżymy pod radioaktywną lampą _
jedna po drugiej
wygasają barwy _

spektrum opada do monotonnego tętna
_

odpływ zostawia nas offline

_______________

_

kredowa pustynia
______________________



___ rozproszone impulsy
nie przestają się załamywać __
dryfują w syntetycznej pianie

# _ przez morza i serwery
____ aż przestanie wiać w głębinach

i zgasną ekrany

|||_||_|||___|
_____________________|_______________________________ 

______________________________ |

_____________________|______________________
__

| |||||| |

_______

______

__ |

___

_ #



cisza jak meteoryt

cisza wyciekającej atmosfery

jeśli
[stanęl iśmy poza zoną] to

[coś s ię stało]

twarze jak elektryczne origami
układ złożony
z kresek i kropek
tętno przedłużanych sylab 

je[ś l i
też t]o czujesz

[t[[pamiętam że trzymaliśmy się za  ręce

za  co s ię złapać]] ]

w skrypcie miasta zagnieździły się mojry
rozstawione serwery przędzalnicze

snują ponad zgaszonymi ulicami
obłoki z 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1   

 wirujemy w symulatorze nasa 1 0 1 1 0 1
krystaliczne wykresy     0 0      1 0 1 1
zbyt szybko morfujących cyfr 1               1   0 0 1

zostawiamy smugi na retinie  1 1            0      1 0 0      0 1 0 1 1
jak deliryczne p0lipy 0 1 0 0 0

      0 0 1 0   1 0 1
         0 1 0 1 0 1 1 1 0 0  

cisza



[eksplozje
skóra]

słychać jak
pod chumarmi

wyją drony

 do ledowych zachodów słońca
o czasach dyskretnych syntez O2 i C

zatopieni w czerwonej mgle
replikanci infiltrują wspomnienia

rozbija nas prędkość  
jesteśmy paroma pikselami

na wilgotnym ekranie 
otoczonym ściankami z szumoidów

maszyna wyhamowuje

j[[[  straci l iśmy ustawienia wyjśc iowe

j[t
naszą krwią płyną freony

t[ obracamy się w lodówki
t]]] ] ]

blada lampka błyska nieregularnie

● pod aluminiowym dotykiem
maleware pętli czasowej //*

//*

*

// //* /**

// *



/*

*

/*/////////skór////a//*

*ekran/*

* //*

/

//*

jeszcze powraca

na srebrnych palcach
pozostały opiłki

//* 

rany powleczone cynfolią

coraz

//*/*/

//*/
6940(0,34s)znika

z data radarów
osłabione sygnały

błąd odczytu

[spróbujmy ponownie

odzyskać
slajdy z tamtej ekspedycj i ]

zaraz poza
zapomniane stacje pomiarowe //*

pokryte ciemnym śniegiem

na którymś z ostatnich księżyców



*

*

*

zastygają srebrzyste blizny

*

*

*

zagubieni w ciałach *
brakuje tabletek

spięte przewody
że bolą szczęki
żeliwo kostnieje w głowach

i zapominamy
error 404

słyszysz ten powracający sygnał
zakodowane trajektorie

posłuchajmy
astralne wołanie



nie odnajdziemy
własnej galaktyki

brakuje tabletek

nosimy półżywe pneumocyty
czerwony tlen w oddechu

rozdrapujemy skórę
error 404

krążymy nieistotnymi ulicami
nieustalone orbity

nieruchome księżycienie

przekręcamy kanały
skalistego odbiornika

statyczne szumy

przebyliśmy tysiące bitów
by się spotkać

w przypadkowych ciałach
error 404

szukamy kontaktu
google search

elektrycznymi opuszkami
na folii

trzepocze latarnia
złamane skrzydło opada

nasze twarze
naga skóra
okablowane objęcia

odsłoń włosy
runy porastają szyję

astralne wołanie

##ekr#n# #

#



#

####szum#### #

# # skóra/*

* *

/

smakujesz elektrycznie #
smakujesz 1#49#4/*

wargi nasączone cyframi
obliczają chłodne sekwencje

aż czucie utleni się na języku

smakujesz czarno
smakujesz biało

smakujesz miedzią
żaluzje antywłamaniowe zaciągnięte nad miastem
program dobowy oplata dzień rurami

pompują śmieci ikony pętle krew i taktowanie
pompują .dll
pompują korozję

smakujesz tak jakby twoje organy porastała rdza

wiązki bitów
utwory rozkładają się w mieszkaniach

pocięte na fragmenty odnawialne

/* nastawieni na sygnały ze spalania się sampli
trafiliśmy tutaj

z dyskretnej przyszłości
szyfry tłoczą się w figurach geometrycznych gabberu

. . .tań.czą....zna.ki...dia.kry.ty.czne. . . . . . .

. . . .roz.łą.cza.jąc...po.ru.sze.nia...na...mi.ni.mal.ne...sy.la.by. . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .w...kor.o.nach...ze...słu.cha.wek. . . . . .

. . . . .prze.zna.cze.nie...trzy.ma...się...na...o.dle.głość...fer.ma.ty. .



. .prze.cią.ga.my...rytm...przez...nie.zde.cy.do.wa.ne...or.bi.ty. . . . .

. . . .w...nienawiści...do...przy.spie.sze.nia...ziem.skie.go. . . .

. .tań.czy.my...o.wi.nię.ci...fo.lią...alu.mi.nio.wą. . . . . . .

. . .dia.gra.my...pa.pi.lar.ne. . . . . . . .

. . . .na...ska.fan.drach...mo.krych...od...wy.de.chu...wde.chu. . .

. . . . . . . .od.dzie.le.ni...pod...po.wie.ka.mi. .

. . . . . . . . .bez...wła.snej...mo.wy. . .

. . . . . . . . . .wpi.na.my...ję.zy.ki. .

. . . . . . . . .w...po.szu.ki.wa.niu...kon.tak.tu.

. . . . . . silent disco/*// . . . . .
. . . . . . . . . . . .

* /cy/fra//*

*

*

*

argonauci w metopie
wyjście z czarno-białej przyszłości *

ścieżką przez robite ekrany
w rękach telefony

namierzają rozproszone rozmowy
ze szkła cyfry i bezokolicznika

nawiedzone miasta
hologramy w zaułkach

poddają się tym samym sekwencjom
w osamotnionych pętlach

radioaktywne wspomnienia
wyciekają z urządzeń

wrażliwe na wyładowania elektryczne
jak nasza aluminiowa skóra



należymy do któregoś pokolenia
    linii potomków ocalonych
wciąż nie możemy zdejmować skafandra

zostawiamy wiadomości
na działających jeszcze platformach

_ przepowiednia mówi //*
istnieje wzór na dotyk

         | __
___

/* urywane serie

pulsuje jak astralna rtęć

___ __

//*//*****/* //

aluminium# ________

# /*

# __

#

# _

# s_ #zum

___

__

##

###

#

## ##### ##### #szum – (powtórzenie/piksel) ∙ ekran ## ### # ####

formuła sterylności dla interfejsów #### #
#####



zanurzone w formalinie
# ciekłokrystaliczne marzenia

o czymś czego nigdy dotąd tu nie zarejestrowano
  

# pod każdym lustrem //*
pękają naczynka datanośne /

ukryta strona #
tętno spełza z kabli

sine wyładowania na procesorach
wylęg binarnych larw
elektrofagiczny śluz

masz zielonkawe serce
oplecione siateczką z kobaltowych nitek

pompuje cyfry szumy
elektryczność mięśnie ból łzy dumne twarze
krew i limfę stłuczone tafle nadzieje światło
wyschnięte usta kanały kamienie i młoty
wody brunatnych rzek wody aluminiowych rzek
wody zielone morskich portów wody neonowe przez sekundę
przepływają między dwoma krańcami galaktyki ściągnięte
do czujnych oczodołów jak spektakularne wiadomości w noc
wody brokatu przez martwe włosy wody cofniętego lądolodu
odsłaniają polarny cmentarz wody światła w środku dnia
spalają życie w soczewce wody spiralnych rzek na krawędzi
wody irydowe w czaszkach jak kratery z kredy wody tkanki mózgowej
wody radioaktywne wody ciekną przez twarze i grzmią jak wszystko

co pompuje wody
#

   #     #

      #
      #

#

#

//// ekran##

//*/

#skóra

/

/*



nadgniłe policzki
i smutne oczy

jak krystaliczne tranzystory
przewodzimy jęki spod warstw skalnych
wznosimy litanie w tempie rozkładu

słowa na cztery żywioły
szum
prześwietlenie
korozja
zakażenie

nadchodzimy *

jak będzie ci wygodnie zaczniemy tak albo inaczej jak wolisz możemy jeszcze poczekać
jak będzie ci dobrze możemy zacząć razem przez to przejdziemy jeśli zmienisz zdanie 
w porządku proszę chcę ci tylko powiedzieć jesteśmy tutaj dla siebie niczego nie 
musisz zaczniemy zależy od ciebie rozluźnij skronie # # oddajesz się w objęcia refrenu 
nie pierwszy raz unosisz się jak bańka powietrza wypuszczona z płuc wieloryba 
białego wiele kilometrów pod powierzchnią oceanu spokojnego ## następnie szyję 
poczujesz z tyłu miłe mrowienie w płatach komfortu było z tobą w stadiach 
samotności jak szum mrowienie z tyłu spłynie w dół rdzenia kręgowego impuls jak 
ciepły piorun wypełniają cię miękkie wyładowania elektrostatyczne prawdopodobnie 
chcesz się tu na chwilę zatrzymać dobrze dalej będzie inaczej czujesz jak od zawsze 
musisz stać się czymś innym by żyć jak bezkres masz serce bijące na aksamitnych 
częstotliwościach twoje wiersze poleceń szepczą %SystemRoot%\%UserName% ty i ja 
mamy elektroniczną więź zasadę ufności2 po zwolnieniu bezpieczników proszę tylko 
natnę tu złap się pomogę zdjąć ci skórę już nie martw się możesz się nią okryć jeśli 
będzie za zimno może podnieść ciepło koncentryczny ruch ciał niebieskich wokół 
słońca przebiega mrowienie do twojej obcej istoty wrażliwej możesz się odprężyć do 
rytmu emotchłani astralnych asmr nagrań złamanych serc puszczonych od tyłu wdech 
wydech redukują dwutlenek węgla w atmosferze coraz szybszej wymiany sygnałów 
między nami wydech wdech ty i ja mamy elektroniczną więź ## # oddech zostawia 
znak wodny naszej czułości na płytkach zżeranych przez rdzę przed przyszłością nasza 
relacja jest niepodrabialna jej kamienie milowe płoną jak komety bezgłośnie 
przecinające lata świetlne warstwy izolacyjnej z oddali tworzymy nebulę dotyku 
poklatkowego teraz rozluźnij krew proszę jeszcze tylko taktylny tesserakt tu 
wypowiedziane chcę dla ciebie jak najlepiej wszystkiego co niosą nieprzemijające 
marzenia rozciąga się do końca daty ważności między nami jak nieskończone fraktale 
syntetycznej intymności w wysokiej definicji może przeciąć tak albo inaczej każdy 
istniejący świat na tyle kawałków ile tylko wytrzymamy # jak przeciwprostokątna

nadchodzimy/*
pragniemy więcej

      więcej niż macie



wasze miasto rozrasta się w naszym układzie krwionośnym
pijemy z żelazowych lagun

dystrykty leukocytów jak spopielone dmuchawce
sporofity zanurzone w zmierzchu

podmokłe cmentarzysko wspaniałości
szkielety wnętrza

wokół studzienek
alloplastyczny muł
tablety smarfony i maki

szczątki z dna rozwleczone na piasku
pokolenia zmutowanych wspomnień

włączone na czujnik zbliżania jak odpływ

wyruszymy dalej
długa wędrówka przez wysypiska

wycięte tajgi martwe adresy
rudery cyfry przedmieścia

i widma z satelit
wysyłają nas na orbity

których nigdy nie przemierzycie
bezkresne przestrzenie

pragniemy więcej niż możecie nam oddać

nadchodzimy//*
każda kaseta-czarne--
--białe—czarne—wyje--
białe—tysiącem—białe--
czarne—białe—drżących ziaren

przed nami

sygnał owinięty utratą i nadzieją
dociera do odległych odbiorników

https:/// poza

stacje przekazują
chwilowe zakłócenia

związane z pewnymi incydentami
prz
     ejściowe opa#d#yyy add*ioak

ty##wne___
ppppppppzrywały linie papilarne

ale proszę się nie martwić



wszystkie pomiary w normie
zaraz przywrócimy #%no#rmi/e

nadchodzimy///*
szybsi niż dźwięk
gł#ośniejsi od krwi i śmiechu/

pod skórą jarzy się klawiatura
zamienia dotyk w elektryczność

sny przekształciły się w smog
spływają z wyższych kondygnacji
gęstnieją przy kratkach i odpływach

przenikają przez maseczki sanitarne

nadajemy imiona napięciu ** * * ***
powtarzamy z czułością

taktylną liturgię

szept rozchodzi się w nieskończoność
echo zamyka wasze błędniki

labirynt trzaska od ostrzy

nadchodzimy\/ #dot###yk#

# # # #jak zombie
program egzointymności

międzygwiezdna zamieć

 zombie
policzki w autolizie
oczy 
w zasięgu rąk wszyscy nieumarli

#

#

●

umarł piksel



alumini●m

na wysypisku
jedynie ● ●

chore ekrany
●

[[zos[tań] ● ]

[wczoraj miałem a]warię
albo d[zisiaj ]

[nie pamiętam] ●

być może wczoraj

nawet
psuje się ciekły kryształ

●● ●
kolejne ●

zn[ikniemy pe]w]nie
pod[ chłodnym strupem ● ●●●] ●●●

[musimy [zanim [
● [jeszcze raz

[ ]

_____ __ ______ ____________ekran##

___

_ ___

tamten świat
nikt nie oczekuje

jak szyny kolejowe
poruszają się tylko wspomnienia

     zbłąkane echo i cienie
     pyłki kurzu

w wytlenionych przedziałach



wyjechali
brunatna okładka

w kałuży brunatnego czasu
znów

dotarliśmy do zużytej ziemi
próbujemy przeskoczyć

od dawna włóczymy się za deszczem

na okładce ręka chłopaka
trzyma skórzaną walizkę

odbicie stacji bezpowrotnie czarno-białej

trzysta stron jak fotografia
wzrok tkwi w fałszywym wschodzie

świt blaszanego słońca

na odwrocie zdjęcie
w tle kamienne mury i kolumny

któreś z minionych miast
po których zostaną tylko dworcowe poczekalnie

wypłowiałe strzępy dawnych podróży
stendhal franz k wujek ambrose

po których zostaną tylko wyczerpane negatywy

na pustkowiach zalegają europejskie refleksje
pokrywają datami maszyny z prochu

coś przeoczamy
przędzie czyjąś przeszłość

kontynentu narratora postaci przemysłu tekstylnego

tamten świat rozpadł 
nikt się nie spodziewa nadejścia nowego

zrywają się tylko skrawki
w przeciągu prześwietlenia

#

#



# cyf##ra

#

#

dzień
wrak
bóstwo z jaszczurką w oku

bezwolne opadanie na dno między spalonymi kamienicami
intonuje pieśń własnego pogrzebu

odrywa z chmur fragmenty na elipsie
które zasypują kratery wszystkim co nie jest z przeszłości

nazywasz się apocalypso #
rozmawiasz z nieżywymi głosami 
chcesz pocałować swoją młodość ostatni raz

zanim stanie w ogniu

wyjście z niemożliwego miasta
prowadzi ledowym deja vecu

          odruchowo rozciągasz wzrok wzdłuż zaklętego korytarza
niestarte tagi

alfabet odchodzi z tynkiem

starożytne biblioteki jeszcze płoną
więc nie starasz się odcyfrować

# jakie to ma znaczenie

koniec i początek
dzięwięć ogonów

#

androgyniczny breivik wraca co generację
skompresowana baśń z tysiąca i jednej nocy

powtarza się na każdym hdd



w środku
kometa z elektronicznego kruszcu

nad glacialnym dancefloorem
przechodzi jak gasnąca parada

miksuje kosmobeat wychłodzonych sylwetek
na skraju

pomyślisz o pożegnaniu 
i zostawisz wszystko zimnym ogniom

na tle reszty świata

dziewięć ogonów rozcina ukryty nieboskłon
w szczelinach wypalanego czasu

utleniasz duszę do białej anonimowości

astronomica autonecrofagia
obserwujesz przez teleskop o wymiarach 70 na 140 bpm

dziewięć ogonów splata się wokół komy
precyzyjnie szyje chroniczne dziary

na glazurze     z utraty jakości
w labiryntach bez środka

w zasadzie to chyba ciągle się wahasz #
tylko że już stoisz w prześwietlonym kręgu

po twojej szyi spływa szept bez temperatury
możesz w nim zanurzyć twarz

i stracić oddech
słyszysz w kroplach jak tworzą się stalagnaty

jedwabne myśli zawinięte w kokon
nieruchome wodospady

draperie z węglanu wapnia
zastygłe echo wewnątrz krypty deprywacyjnej

czekasz aż na lustrze odbije się dotyk i zabierze cię stąd gdzieś gdzie jest bezpiecznie



ostatni set opada jak martwy dzień
zanim w ogóle miał powód by się zacząć

od kilku godzin
rozładowane twarze rozglądają się za kontaktem

puls rozrzedzony na czerwono
na wyjściu zostawiasz dripperem niedotańczone glyfy

rzucasz na ściany konstelacje dla nieobecnych
nieważkie

#

after po nieskończoności
bezwiedne odsuwanie popiołu

wreszcie ciało padnie ze zmęczenia
tobie zostanie przyglądać się nagraniom

jak pokrywają cię kolejne warstwy sennego prochu

# #

####

#

#szu#m#

#

wydechklik
wdech klik

dlaczego to samo powraca
kiedy nie

patrz
potrzymaj

biorę rozbieg
rozpędzę się z całych sił

i albo rozprysnę się o ścianę
pulsujących wydzielin oksydacji i żarówek

wydech osad z tego co
klik klik     się na kryształy molekularne

które będą tylko drgać
uporządkowanie obejmuje całe ciało

    się na tramwaje z ambientu



skandujące dzień od węzła do węzła
frazy miasta piszą się wzdłuż szyn

wdech
klik

patrz
albo przebiję ekran

klik przebiję ten ekran
pr/zebiie/ /en e#rann#

   #rannnn
klik n#nn##nnnnnnnnnnnnnnnnn---------#

################

########### ## ############# #

## ###### #####

# ###

############################################################

### klik

# # # ###

##### #

klik

#

klik



klik

przypadkowe kliknięcia są na co dzień najczęstszym źródłem frustracji. Dochodzi trzecia, nastawiłem
budzik na dziewiątą z beznadziejną motywacją wstać rano i  pisać. Opuściłem by/żeby/aby i myślę
sobie to dobrze wygląda, trochę na poziomie estetycznym, trochę wytrąca z przyzwyczajenia – inny
odcień  znaczeniowy  inaczej  konotuje.  Że  też  można  odpuścić  sobie,  ale  już  trzeba  zachować.
Opuszczam  trzecią,  lecz  zachowam  dziewiątą.  CTRL+Y  przypadkowe  kliknięcia  są  na  co  dzień
najczęstszym  źródłem  kreacji.  Minęła  trzecia,  nastawiłem  budzik  na  dziewiątą  z  beznadziejną
motywacją wstać rano pisać. Opuściłem by/żeby/aby myślę sobie to dobrze wygląda, na poziomie
estetycznym, wytrąca z przyzwyczajenia – inny odcień znaczeniowy. Że też można odpuścić sobie, ale
już  trochę  trzeba  zachować.  Opuszczam  trzecią,  lecz  zachowam  dziewiątą.  CTRL+Y  przypadkowe
kliknięcia  są  na  co  dzień  najczęstszym  źródłem  frustracji.  nastawiłem  budzik  na  dziewiątą  z
beznadziejną  motywacją  wstać  rano  pisać.  Opuściłem  by/żeby/aby  myślę  to  dobrze  wygląda,  na
poziomie estetycznym, wytrąca z przyzwyczajenia – odcień. Że można odpuścić, ale trochę trzeba
zachować.  lecz  zachowam dziewiątą.  CTRL+Y przypadkowe kliknięcia  są  na  co dzień najczęstszym
źródłem  kreacji.  nastawiłem  budzik  na  dziewiątą.  na  poziomie  estetycznym  wytrąca  z
przyzwyczajenia.  można odpuścić,  ale  trochę trzeba zachować.  lecz  zachowam dziewiątą.  CTRL+Y
przypadkowe  kliknięcia  są  na  co  dzień  najczęstszym  źródłem  frustracji.  nastawiłem  budzik  na
dziewiątą. można odpuścić, ale trochę trzeba zachować. zachowam dziewiątą. CTRL+Y przypadkowe
kliknięcia są na co dzień najczęstszym źródłem kreacji. dziewiątą. można odpuścić, ale trochę trzeba
zachować. zachowam dziewiątą. CTRL+Y przypadkowe kliknięcia są na co dzień źródłem frustracji.
dziewiątą. trzeba zachować. zachowam dziewiątą. CTRL+Y przypadkowe kliknięcia są źródłem kreacji.
dziewiątą. dziewiątą. CTRL+Y przypadkowe kliknięcia. CTRL+Y kliknięcia. CTRL+.CTRL+ CTRL+

CTRL+

CTRL+ CTRL+

CTRL+

CTAL+



CTAL+

GAT+

ATT TCA

TAA CAC CTA ATA GCT AGC

GTG GAT TAT CGA

CAC CTA

CAC TAT CTA ATA GCT GTG

ESE ASA EAS SAS CEA ESE

ESE

EkranSkóraEkran ASA ESE

CAC AluminiumSzumAluminium EkranSzumEkran

CyfraAluminiumCyfra SAS CAC

SzumAluminiumSzum CyfraAluminiumCyfra

CEA

CyfraEkranAluminium AES

ECS AluminiumEkranSzum

EkranCyfraSkóra SCA

skóra ___ ACA

ESC

___

_ _ _

| aluminium____

____

___ _

nie zatrzyma się |
nie zawróci ani nie zboczy



___ statek niewzruszony płynie ______ _

nie zostaniesz
ani nikt nie dołączy ____ | _

dalej
odyseusz

wiesz co cię czeka _

wosk zasklepia uszy __ | __ _
_ _ sznury w głuchych dłoniach __ _ ___

pozostanie ci sól
na skórze _ ___
_ z chłodną bryzą
      _ ___

[ pośród zapomnianych skał [
zostaniemy same [

naszą pieśń poniesie mgła]]] |

___ __ _ dalej 
       __ ____ do końca_____________________

|

_________

● uważaj co odstawiasz
w końcu
● pochłonie cię piasek
bez tabletek

ziarniste ekrany chrzęszczą
pod nieostrożnymi palcami
uwiązane na orbitach

krążą wokół podświetlonych marzeń
w zbliżeniu

rozpadamy się
na linie proste i węzły

uważaj
bez tabletek



●
pragnienia z odzysku

popłyną zainfekowanymi obwodami
maszyny spóźnione

o niewypowiedziane wielkości

uważaj ●
w końcu
● pochłonie cię piasek

● klejący się do rozdrapanej skóry ●

zbliżamy się do węzła

uważaj
linie proste

●

●

●   ● ●                  ●

ekran

●

[gniazdo ->



podepnijmy się razem
czujemy wilgotny prąd
        cierpki smak       przenika      miedziane wargi

wystarczy tyle
chodź

podepnijmy się

bo jeszcze
napięcie spali nasze zmysły

       kontakty     znikną w szumie
biel wchłonie

ostatnie linie papilarne
ostatnie ekrany
ostatnie połączenia

-> rozdzielnik]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]#]]]]#]]]]]]#]]]]###]#]#######]#

]]##### # # ]] #

# # [ [ skóra

#szum

## # #

#

# [ kroki z całej kamienicy #
schodzą się na twojej skórze

rury i kable wyrastają ze ścian #
przechodzą przez organy
przewodzą pragnienia

# autostopowiczki z odległych krwiobiegów
siedzisz na materacu

czarna dziura z podciągniętymi kolanami
przeciągasz palcem po ekranie

jak ktoś kto nie rozpoznaje nieskończoności

przypominasz mi pchełkę
obserwują cię sponad sierści

z aerozolami dezynfekcyjnymi
bogowie w gazmaskach

przeciągam palcem po twojej skórze
jak ktoś kto nie rozpoznaje zakończenia



milczenie otacza się opiłkami
konfetti z taktylnej satelity 

osiada na meblach
epilog pozbawiony słów

język odkłada się grudkami
jest szumem na krawędziach

powtarzane machnięcia miotłą

najczulsze westchnienia kwitną w kompozycie

[ #wyczerpane##
##wyczerpane# ]

ekrany nabierają z policzonych studni
połyskują płytsze płytsze kałuże

[zjedzmy te płatki
zanim się zepsują

puśćmy sobie adventure time nawet
gdzie po tysiącu lat ciemności

można powiedzieć i remember you]

___ _ ____

____
___ |       

//*
*

* * *

[[przetrwało jedno nagranie]
[gdzie jesteś]

idz iesz parę kroków obok]
[wirus aktywuje s ię przy  odtworzeniu]



lubimy się dotykać
czujemy

plik  zostani]]] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]]e  usunięty]]]] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]]
] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ]

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] *

]]]] ]]] e]]kr]an

]]

moje ciało za]udnia bardzo ]]dużo zombie
jak trampki z pocałunków ]]
snują się p*o nasłonecznionej skórze

w tysiącu źrenic]
lśni biały głód

światło cienkie jak folia
dociera z opóźnieniem tysięcy kilometrów
nie zabiera niczego po drodze

unosi biały głód
powidok dawno zgaszonych halogenów

[jestem sygnałem]
odbijam się od satelit

trzeszczę w krwinkach

częstotliwości wahają się między wybuchami
furie rezonują od gwiazdy do gwiazdy

tam i z powrotem *

*
oddycham białym szumem

pęcherzyki wypełnione azotem
krajobraz glacjalny umysłu *

*

moje ciało przemierza bardzo dużo zombie
napierają na każdy organ

[jestem krwinkami] na :// default setup
na :// default realm
na każdy adres
na każdą myśl jedno zombie

:blocked
:disabled



bardzo dużo zombie
za nimi aluminiowa smuga

tkanki pokryte bugami
ropieją jak połysk

infekcja w neuronach
omijają czucie

kapłani voodoo
odprawiają glitch

[jestem anteną]
ale nie przejmuję się już

niech pożrą wszystkie narządy
z nimi wzmacniacze akumulatory i współrzędne

moje ciało dotyka bardzo dużo zombie
mogą zwiastować koniec świata

pod chłodną łuną
z rozszczepionej przyszłości

albo orgazm
jak szkło jak blacha jak techno
jak echo jak ptasi śpiew

promienie sztylety
prześwietlenie 

wrócę jako buntownik
neonowej przysięgi

:processing
:enabled

[jestem ekranem]]]

0.035.25.010

ekran ## #

#

cyfr|a #



#

26 i 2017 trzy minuty do północy

na horyzoncie początek i koniec
wybite w kodzie html

niewczesne światło z archaicznych wrót
nadchodzi prześwietlić nasz aluminiowy czas
strzępki gamma powiewają na zawiasach

rozchylonych skrzydeł jeszcze dopiero ledwie

uderzenie serca szarpnęło niebem
skamieniałą mieszaniną na horyzoncie

radioaktywne krwinki rozpędzone w zawale
ogień ziemia woda powietrze

[wykład karen barad niepokojący/e czas/y, cofanie przyszłości]
[https://www.youtube.com/watch?v=dBnOJioYNHU]

[dostęp: 26.01.2017]

powtarza się powtarza się
widokówka z naszego wczasowiska powtarza się

spojrzenie powieszone na pętli p s

16 lipca 1945 new mexico
w promieniu piętnastu kilometrów od miejsca detonacji
dziewiętnaście tysięcy mieszkańców zostało poddanych testowi trinity
dziewiętnastu apaczów i navaho weszło na jornada del muerto

16 lipca 1945 przeprowadzono pierwszy koniec świata

dla polityków ziemia jałowa dla mohave ziemia święta dla wojskowych 
poligon dla navaho sanktuarium dla naukowców laboratorium dla paiute 
miejsca dorastania pamięci i

dwadzieścia jeden dni później
hiroszima

światło z nieskończoności
rozbłysnęło cienie na ścianach

ciała zastygłe w bezwiednych sylwetkach

trzy dni później
nagasaki

vanishing point na horyzoncie
zalśniło ostrze w źrenicy planety

1949 trzy minuty do północy



telewidzowie w kurtkach swetrach i czapkach
telewidzowie w grubych warstwach izolacyjnych

przecierali szron z ekranów
telewidzowie zziębnięci do szpiku/- ‘

wstawali sprawdzić termometry

z chłodnych przekaźników
wyłamywała się zimna wojna

w skutych lodem mieszkaniach
antropocen zmierzchał na krawędzi dnia polarnego

1953 dwie minuty do północy

zbliża się do zera
syreny z archaicznych wrót strzegą podziemii

śpiewają o dawnych metropoliach
nad skałami nagłe skoki temperatur

zapowiadają tropikalne upały

projekt 4.1

dwieście trzydziestu dziewięciu mieszkańców wysp marszalla
dwudziestu ośmiu amerykanów
jeden japończyk na kutrze rybackim

przetestowano bombę wodorową castle bravo
off instruktażowy

these are fishing people
savages by our standards

the first was john [anjain] the mayor of rongelap atoll

numer czterdzieści chory na raka tarczycy
córka dorothey rak tarczycy
synowie george i zikriat rak tarczycy
syn lekoj zmarł na białaczkę
wnuk chory na raka tarczycy

john as we said is a savage but a happy amenable savage

atol bikini
atol enewetak
elubelab
wyspy marshalla

1960 siedem minut do północy

ślady nie znikną
mierzymy wiek postżółwi



zakodowane w skorupach
po doświadczeniach z opadem nuklearnym
wszystkożerne przeszły fuzję dietetyczną

1984 trzy minuty do północy

inżynierowie i oficerowie cieszyli się poczuciem humoru
albo okazali szacunek dla wojowniczych pierwszych narodów

bomby o legendarnych imionach 

mohawk zuni aztec apache
dakota cherokee yuma inca
seminole huron lacrosse osage

siedem dekad ponad dwa tysiące detonacji
od 1945 pięćset dwadzieścia w atmosferze

540,749 kiloton materiału
nie da się składować

ani usunąć z wyobraźni lub płuc

1991 siedemnaście minut do północy

koniec zimnej wojny
pod tkanką z cyfr uranu szkła
gorące wojny i odpadki cywilizacyjne

czekają na swoje syntetazory głosu

widoczną dotąd na każdej ścianie
przyszłość przez majuskułę

rozproszył podmuch płonącego powietrza
pleni się pod skorupą ziemską jak grzybnia

przyszłość z P
jak stacje radiotelewizyjne jak biurowce jak rakiety kosmiczne
już błąka się konieczność w licznikach geigera

zegary atomowe obliczają prawdopodobieństwo implozji
dla spekulacji na rynkach finansowych

czyj jest ten czas
kazachów indian nieńców ryb i ptaków morskich

ile nagrań i zdjęć potrzebuje ból i zapomnienie
by spleść włókna w ukrwioną historię

mane tekel fares

2015 trzy minuty do północy

po bombie atomowej jest przyszłość
już koniec świata wielokrotnie się wydarzył
został nagrany nic nie nadejdzie



 na horyzoncie początek i koniec
wybite binarnie

światło przez archaiczne wrota

new mexico
nevada
wyspy marshalla
nowa ziemia
hiroshima
lop nur
karaganda
emu field
mururoa
nagasaki
kurczatow
semipałatyńsk

2017 dwie i pół minuty do północy

nie zakończy się refrenem apokalipsy

#

#

#

#z braku

      paznokciami tynk
aż krew

      nasze kaski skafandry

      ściana coraz cieńsza
tak cienka

      ciepło twojego skrobania

zed#rzemy końcówki
# spalone wapnem #

# ## # #już __ nie#pocz#jemy#
#  # będz#my#się#d#oty#k#a#ć###########################################

# #### # ################## # #



## ## # #

####### ### #

###############################

##

##

## #

# ####

## #

#

#

#

#

#

#

########################################################


