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Media Medea

OSOBY:
••Medea
••Jazon
••Superniania
••Kochanek
••Chóry
Las mikrofonów. Ściana kamer.
Chór reporterów
plaża w sopocie albo jakiś inny brzeg
wyłowiona syrena macha ogonem bez powietrza
zabiły dzwony prawie metafizyka
kiedy pani w macdonaldzie podała nam colę
nie miałam za dużo ale pomyślałam
że razem będziemy mieć więcej
tak brzydko pachniało w łazience
moje wybrakowane święto
miało za daleko do apteki
to będzie motyw centralny
brak świątyni w czasie wojny
która będzie trwać ciągle
na krótkie zawieszenia broni
wejdź wejdź we mnie
nie zwracam uwagi chociaż one
kiedyś zwrócą uwagę na mnie
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co masz w koronkowych majtkach
dwa razy byłam królową
ale tylko raz miałam władzę
i nie było to wtedy kiedy
dzwony biły w macdonaldzie
to było za tym drugim
mam władzę razem
Medea
zaczyna się bombardowanie
helikopter za oknem
facet we mnie
wszystko równie obce
patrzę na twoje ciało
potem na helikopter
może to jego powinnam mieć w środku
a ciebie powiesić za oknem
Jazon
od początku była dziwna
nic więcej nie wiem
dlaczego podjęła decyzję beze mnie
Chór sąsiadów
jeśli jedzą kolację
jedzą kolację razem
przynajmniej po raz pierwszy
chociaż to tylko parówki i pomidor z cebulą
nie
z powodu całowania prawdopodobnie bez cebuli
przynajmniej na początku
jeśli całują się
bardzo tego chcę
mogę zostawić wszystko
moja ojczyzna to nie jest kolchida polska
moja ojczyzna mój mężczyzna
ta nowa ziemia trzymaj mnie za rękę
będzie zielona i z rosołem w niedzielę
nic nie rozumiem
co oni mówią
nie wiedziałam że po ślubie
kobieta to nie kobieta
ja mężatka jak to brzmi
ja cudzoziemka
Medea
zaczyna się bombardowanie
helikopter za oknem
facet we mnie
wszystko równie obce
patrzę na twoje ciało
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potem na helikopter
jego wkładam do środka
ciebie wieszam za oknem
Chór psychologów
medea lubi się fotografować i jeść
dzieci na pierwsze śniadanie
zakiszone jak kapustę
media medea lubi pływać na pasku w telewizji
torturować swój brzuch zaraz po zajściu w ciążę
albo twój
na chwilę przed zajściem
nie pytaj mnie jak
albo właśnie zapytaj
są zdjęcia jak podczas eiaculatio
odgryza corpus penis
i patrzy jak miesza się
płyn biały i płyn czerwony
i patrzy jak miesza się
strach i przyjemność
medea robi karierę
od czarodziejki do czarnej owcy
od królewny do barbarzyńcy
i zawsze proszę pana
jest w tym królową
dzień dobry jestem dziwką
mów do mnie ty kurwo
czy chciałaby pani coś powiedzieć
Medea
ja medea ja czerwony kapturek
czy lepiej połknąć czy lepiej być połkniętym
Jazon
od początku była dziwna
trochę kobieta trochę okręt
miałem mieszkanie a ona nie wiem
przychodziła tu na skróty jakby
chodziła po wodzie
relacja online ze złudzeń
Na brzegu morza albo łóżka.
Medea
chcę mieszkać na obrazku świadków Jehowy
tam ludzie zobacz biegną po łące
lew ma spiłowane zęby i brzuch pełen nektaru
chcę mieszkać w świątecznej kartce z pozytywką
tam ludzie zobacz lubią swoją rodzinę a karpie zabijają humanitarnie
chcę mieszkać w czekoladowym jajku niespodziance
z prostą instrukcją co i jak złożyć z gotowych elementów
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Jazon
chcę być jak bóg albo bomba atomowa
szczególnie kiedy piję wino pod prysznicem
piję wino pod prysznicem
woda na mnie woda do mnie woda ze mnie
przezroczysta żółta czerwona
bardzo przyjemnie
Medea
chcę mieszkać na szczycie pałacu kultury
i machać do samolotów z łazienki
chcę mieszkać w twoim portfelu
i machać ze zdjęcia kiedy płacisz za benzynę
Jazon
chcę być jak bóg albo bomba atomowa
bóg i bomba atomowa są piękni
tylko nikt o tym nie opowie
bo rzadko kiedy żyjesz jak już ich zobaczysz
bóg i bomba atomowa są wielcy
skonstruowani na podobnych zasadach:
nie mieć równego sobie przeciwnika
co jakiś czas grozić palcem
przez cały czas karmić się strachem
Medea
chcę mieszkać na obrazku z aniołem stróżem
który przeprowadza dzieci przez kładkę
mogłabym rozbujać kładkę i zobaczyć
jak boisz się wysokości a anioł fru
zostawia cię i idzie na kawę
Jazon
tak chcę być jak bóg albo bomba atomowa
kiedy siedzę sobie pod prysznicem
i nawadniam się ze wszystkich stron
woda leci z góry prawie jak wino
które podaje się dzieciom podczas pierwszej komunii
woda leci z dołu prawie jak płyn lugola
który podaje się dzieciom po wybuchu bomby
oba płyny miały być antidotum na śmierć
a działają raczej jak placebo
co rozumiem przecież robię to samo
pijąc moje wino pod prysznicem
rozumiesz? coś trzeba robić
kiedy chcesz być jak bóg albo bomba
a możesz co najwyżej
zsikać się
ze strachu chodź tu pod prysznicem
Medea
na razie mieszkamy pod prysznicem
albo w ciągle nieczynnym bankomacie
albo w ciągle włączonym facebooku
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i chociaż na każde o czym dzisiaj myślisz
mam ochotę odpowiedzieć a co cię to kurwa interesuje
nie odpowiadam tak
i włączam czat w dni płodne
żeby zobaczyć kto jest dostępny
i zmieniam zdjęcie profilowe jak zmienia się sukienki
i liczę każde lubię to tak jakby można było
najeść się odpowiednią ilością kliknięć
tylko nie można ich dotknąć
i nie wiadomo w jakie to już idę ilości
Chór internautów
nawet jeśli myślisz
że staniesz się rzeźbą antyczną
odpowiednio długo stojąc na balkonie
mam takie wspomnienie z dzieciństwa
nie chcę o tym mówić
nawet jeśli myślisz
że staniesz się kimś innym z innego miasta
odpowiednio długo ćwicząc akcent
mam taki plan kiedy nie mogę wytrzymać
nie chcę o tym mówić
nawet jeśli myślisz
że kiedyś będziesz mniej smutna i bardziej odważna
mam takie odważne nocne fantazje
nie chcę o tym mówić
nawet jeśli myślisz o tym wszystkim
bardzo długo zanim zaśniesz
prawdopodobnie lepiej będzie
przed zaśnięciem liczyć plamy na ścianie
jeśli od początku nie jesteś
materiałem na
rzeźbę
kogoś innego
czy nocną fantazję
Jazon
ponieważ
w sumie nic nie możesz zrobić
to znaczy możesz zatańczyć
taniec przywołujący deszcz podczas suszy
ale nie wiadomo czy będzie to bardziej śmieszne
czy bardziej żenujące
Medea
tańczę
Jazon
ponieważ
w sumie nic nie możesz zrobić
to znaczy możesz zatańczyć
taniec przywołujący samca podczas wkładania spodni
ale nie wiadomo czy będzie to bardziej śmieszne
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czy bardziej żenujące
to znaczy wiadomo
raczej z kategorii moje największe porażki
Medea
tańczę
Jazon
ponieważ
w sumie nic nie możesz zrobić
to znaczy możesz
wycofać się w odpowiednim momencie
ale ten moment już był
i sorry nie udało się wstrzelić
Medea
tańczę
Jazon
ponieważ
w sumie nic nie możesz zrobić
zrób z siebie idiotkę
na hasło ona tu jest i tańczy dla mnie
w ten sposób
w bloku z lat siedemdziesiątych
nie wiadomo dlaczego
mam skojarzenie z rybą na brzegu
to znaczy wiadomo
podobne są finał i desperacja
no to co dzisiaj w kuchni
pomiędzy lodówką a kuchenką
zatańczysz?
Medea
bardzo lubię
tańczyć
pilotować śmigłowce MI-8T
naładować pistolet WIST-94 używany w afganistanie
wiesz że broń laserowa działa na zasadzie emisji wymuszonej
lasery w podczerwieni
lasery w nadfiolecie
ale najładniejszy jest zobacz podejdź bliżej laser rubinowy
oszlifowany rubin przepuszcza światło do luster albo sam
jest pokryty lustrami to musi pięknie wyglądać
tak chciałabym kup mi pierścionek z rubinem
Chór jasnowidzów
wojna nie zacznie się po obiedzie
raczej
między pierwszym a drugim daniem
katastrofa
nie przychodzi najpierw na kawę omówić szczegóły
śmierć często wygląda jak przypadek
wróg z którym podpisałeś sojusz
tylko żartował i w sumie był pijany
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więc jeśli kiedyś wybuchnie
bomba trzecia wojna światowa ciąża
będziemy gotowi
tak samo jak na ostatni
seks papieros dzień
czyli prawdopodobnie bardzo mało
mówiąc delikatnie
początek rewolucji
Jazon
śnił mi się kryzys ekonomiczny
za sto złotych chciałem kupić dom z ogródkiem
pani w sklepie podała mi
paczkę gum do żucia marki kaczor donald z obrazkiem
śnił mi się kryzys ekonomiczny
a na obrazku z gumy
oskubany kaczor donald piecze się w piekarniku
i zaprasza mnie hello do środka
śniła mi się wojna
której nie mogę pamiętać albo którą dopiero zapamiętam
w każdym razie piekarnik zastąpiły fale elektromagnetyczne
z mikrofalówki którą ktoś nastawił na jet start szybkie podgrzewanie
a ludzie w środku no cóż jak ludzie w środku wielkiej mikrofalówki
śniło mi się że ciebie nie ma
a kaczor donald z obrazka
sam siebie zjada
i w ogóle nie płacze
Medea
gdybym miała syna
bałabym się że zacznie się wojna
gdybym miała córkę
bałabym się że wojna będzie trwać długo
i wygłodzone ssaki zaczną
łapać kury z przydomowych zagród
wolałabym więc mieć mały płód
w słoiku na oknie
trochę chłopiec trochę cicha rybka
uśmiecha się kiedy stukam palcem
wierzga kiedy zmieniam wodę
a jak zacznie się wojna wystarczy
połknąć kijankę i popić mlekiem
a jak wybuchnie bomba wystarczy
gładzić brzuch cii mały
jak psa na sylwestra
Jazon
nie wiem po co wychodziłem z domu
chyba tracę instynkt
a jak tracisz instynkt musisz się napić
żeby zyskać coś w zamian
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na przykład duszę wojownika
albo przynamniej mniej paniczny wyraz twarzy
o kurwa chyba muszę się napić
po co ja wychodziłem z domu
zamiast oglądać online seriale
siedzę w środku serialu
i wszyscy mnie oglądają
a ja siedzę wstydzę się i próbuję przeczekać
wszystkie wstydliwe etapy
etap pierwszy poczekać aż piwo zacznie działać
etap drugi poczekać aż piwo przestanie działać
i będzie można wrócić do domu
oglądać online seriale i niespodzianka pić piwo
naprawdę będzie wspaniale
a na razie chyba muszę się napić
z nowymi wszystkie są takie same lękami
czego się napijesz jak masz na imię
kreuza może być zresztą nie ważne
księżniczko ja płacę
Medea
mówię w języku amazonek
wu wu wu google pl
czy można zabić bez śladów
wu wu wu google pl
jak oszukać wariograf
mówię w języku amazonek
wu wu wu google pl
zaczadzenie tlenkiem węgla
wu wu wu google pl
upadek z dużej wysokości
mówię w języku amazonek
wu wu wu google pl
ile wynosi zasiłek pogrzebowy
wu wu wu google pl
jakie są ceny trumien
mówię w języku amazonek
chcę mieć sesję na koniu
w czarnym i skromnym na znak żałoby
bikini
Chór prezenterów
proszę usiąść
w wiadrze jest coca cola
często używa się jej zamiast
na przykład w reklamach zamiast kawy
pani medeo czy może pani podciągnąć
bardzo proszę spódnicę
Chór paparazzich
kobieta
kobieta w ciąży
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kobieta w ciąży czuje
kobieta w ciąży czuje ból
kobieta w ciąży czuje ból i siada na wiadrze
kobieta w ciąży czuje ból i siada na wiadrze z fekaliami
mały plusk
Chór polityków
czy to dziecko żyło
bo jeśli płód prosto z wód płodowych wpadł pod wodę
no wodę jak wodę
to być może nie złapał nawet pierwszego oddechu
od którego wszystko się zaczyna
czy to dziecko żyło
bo jeśli nie żyło nie można go było zamordować
czy to dziecko żyło
chociaż przez sekundę
ile mógł trwać lot pod powierzchnię
czy to dziecko żyło
może było to tylko płynne przejście
z płynów wewnętrznych
do płynów już wydzielonych na zewnątrz
przynajmniej było mu ciepło
Medea
tak pamiętam to było krótko
jak ups może sekunda
cztery minuty dla pewności
mam zegarek w komórce
nastawiłam budzik
ale chyba budzenie w tym przypadku
to nie jest właściwe skojarzenie
tak pamiętam to było krótko
centysekunda
zjedliśmy śniadanie
parówki z pomidorem i cebulą
kiedyś jedliśmy bez cebuli
ale kiedyś w grę wchodziło całowanie
milisekunda
upadek z dużej wysokości nie był udanym pomysłem
mikrosekunda
tak mogę powiedzieć dlaczego
dzieci znajduje się w kapuście
i w kapuście powinno się je kisić
od zawsze to był obowiązek kobiet
nanosekunda
dzieci spadają z nieba
i czasem spadają na podłogę
pikosekunda
dzieci robią mężczyźni
zapytaj mnie o zgodę
femtosekunda
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chciałam udusić króla
ale miałam tylko
mały kawałek
który jeszcze nie umie chodzić
chciałam powiedzieć uciekać
joktosekunda
czyli zapamiętaj dziecko
to jakieś dziesięć do minus dwudziestu czterech
zapamiętasz?
Chór Perfekcyjnych Pań Domu
jajko trzeba gotować cztery minuty
na średnio miękko
płakać można przez pięć minut
średnio głośno
okres ma się co dwadzieścia osiem dni
mało bolesny
dzieci rodzi się po dziewięciu miesiącach
mało krzycząc
męża trzeba szukać na wiosnę
po trzydziestce zaplanować plan
na kolejnych trzydzieści smutnych lat
ale tak naprawdę prawdziwa kobieta
jak mi cię szkoda
nie patrzy na zegarek
jak mi cię szkoda
kierując się instynktem
w pieczeniu ciasta
Superniania Co u ciebie?
Medea Zabiłam dziecko.
Superniania Czytałam.
Medea Właściwie udusiłam.
Superniania Coś jest dziwnego z tymi dziećmi.
Medea Tak, szykuje się jakaś zmiana.
Superniania Matki nie chcą dzieci.
Medea Myślisz, że to rewolucja?
Superniania Może reforma.
Medea Piszą o tym?
Superniania Nie.
Medea Chciałabym zapalić.
Superniania Kiedyś nie paliłaś.
Medea Nie umiałam też jeździć na rowerze i mordować.
Superniania Zjesz coś?
Medea Może później.
Superniania A co z nim?
Medea Długa historia.
Superniania Długa przeważnie znaczy beznadziejna.
Medea To po co pytasz.
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Superniania Pewnie ktoś cię tu znajdzie.
Medea Pewnie tak.
Superniania Spakuj, co chcesz.
Medea Nie potrzebuję.
Superniania Chodź tu.
Medea Nie. Myślisz, że naprawdę zaczyna się rewolucja? Podobno wojsko
jest na ulicach.
Superniania Tak, ludzie protestują.
Medea A kobiety?
Superniania Kobiety zabijają dzieci.
Medea Pewnie się już nie zobaczymy.
Superniania Pewnie nie.
Medea Może i dobrze. Szkoda, że nie można było inaczej.
Superniania Już za późno.
Medea Ciągle o tym myślę.
Superniania Powinnaś już pójść.
Medea A ty?
Superniania Ja też muszę wyjść.
Medea Do pracy?
Superniania Nie, do żłobka.
Medea To jest jak wirus.
Superniania Nie czuję się chora.
Chór noworodków
mówię do was spomiędzy szczebelków
mówię do was z terytorium niewolnika
gdzie leżą martwe zwierzęta miś panda
I l o v e y o u z zawsze otwartymi oczami
niestety
ludzki noworodek rodzi się za wcześnie
o jakieś trzy miesiące a może trzy lata
mam na ten temat zdanie to chyba
skutek postawy wyprostowanej
macie za małą miednicę a my za dużą głowę
to się wyklucza mamo kto ci kazał schodzić z drzewa
niestety
ludzki noworodek jest najmniej rozwinięty wśród ssaków
właściwie jest jeszcze płodem i musi spać dwadzieścia jeden
z dwudziestu czterech godzin na dobę
mam na ten temat teorię
żeby dać jakoś radę albo żeby nie zostać zabitym od razu
sen co tu dużo mówić zdecydowanie zwiększa szansę
na szczęście
ludzki noworodek uważa że on i świat
to jedno a właściwie że nie ma jego i świata
a jest tylko jakieś jedno
trochę magiczne ale nie wnikam
to złudzenie pod tytułem mogę wszystko
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nie zawsze kończy się po czterech pierwszych tygodniach
tak
ludzki noworodek powinien rodzić się w wieku trzech lat
i jak cielak zaraz po wylizaniu wstać sobie gotowy do ucieczki
jeśli będzie a raczej będzie trzeba
ale niestety mamy za wielką głowę a za krótkie nogi
niestety
niemowlaki umierają
z powodu braku przytulania
tak samo na zawsze jak z powodu
zimna braku jedzenia i uderzenia o ścianę
niestety
ludzie wariują bez słuchania
tak samo poważnie jak z powodu
genów powodzi i ciągłego rozczarowania
niestety
jest taka tortura nazywa się „ukraść duszę”
polega na ignorowaniu więźnia
nie widzisz go nie słyszysz
a więzień traci pewność czy jest
a więzień traci pewność czy był
to dziwne że jesteśmy tylko wtedy
kiedy się w kimś odbijamy
w kim się odbijam nade mną
coraz bliżej poduszka ze smerfami
ludzki noworodek to więzień
który śpi dobranoc kiedy się przestraszy
i wydaje mu się że ciągle
ma monolog na środku sceny
może tylko bardziej zabawnie
czy to możliwe dobranoc napisany
Jazon
nie mam nic do powiedzenia
zawsze była dziwna
dlaczego nie zapytała mnie o zdanie
na plaży w sopocie jeszcze leży
jej ogon i suknia ślubna
bo poznaliśmy się na plaży
problemy są w każdym związku
ale teraz wiem co jest najważniejsze
szukam wojownika światła
czytała pani biblię albo alchemika
to przecież moja tylko
pierwsza połowa życia
podobno w tym miejscu na plaży
dokładnie w tym miejscu
ktoś widział jak wylądowali kosmici
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zawsze była dziwna
nie mam nic więcej pani
pani medeo do powiedzenia
Medea
podobno jesteś z kimś
to nie ma dla mnie znaczenia
jest księżniczką świetnie
dam jej jakiś prezent
nas już nic nas nie łączy
widzisz jak dobrze
że nie mamy dzieci
zabójstwo dziecka to taki rozwód
tylko że bardziej
jest jeszcze jedno
sopot macdonald jajka na śniadanie
może pamiętasz lepiej nie pamiętaj
nie bój się wezmę tylko suszarkę
tobie nic się nie stanie jestem zmęczona
udusić ciebie to dobra idea
ale chyba dla nowego
serdecznie pozdrawiam
medei pokolenia
uciekaj moje serce
Chór detektywów
ucieczka może być wielka
ale i tak kończy się wielką porażką
miałam sen o wielkiej ucieczce
trzeba było spakować walizkę
zamknąć drzwi i zabić dziecko
pociąg był rano walizka leżała pod szafą
a dziecko przez chwilę miało
mało powietrza pod poduszką
czy zakręciłam gaz zawsze to sprawdzam
to było wcześnie rano
w największej ucieczce najtrudniejsze są
małe początki
miałam sen a moje małe początki
będą naprawdę małe
trzy kilko w pieluszce
lżej niż wszystkie moje buty w walizce
może zamiast butów
wezmę dziecko
to co jeszcze zostało
buty zawsze można kupić
dziecko urodzić
zrobię sobie kanapkę z jajkiem
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będzie jak na wycieczce
nie mogę się doczekać
lokówka klucze horyzont staje się coraz mniejszy
zaraz się zacznie drugi etap
ucieczka w moim śnie o wielkiej ucieczce
Kochanek
jest taka piosenka
wiem że to śmieszne
zaśpiewała mi ją
i pomyślałem że nie jest normalna
i pójdzie łatwo
chociaż nie śpiewała dobrze
ale ja nie chciałem z nią śpiewać
raczej
znam wiele kobiet wszystkie są podobne
nie z wyglądu z tego czego chcą
a chcą proszę pana
tego czego nie ma
czasem nawet mówię
wiesz nie ma niczego oprócz tego
nie najlepszego zresztą łóżka w tym
nie najlepszym zresztą hotelu
ale i tak wszystkie myślą
że jest coś za zakrętem
byłem miły ona płaciła
i przeważnie też była podchodząc coraz bliżej
miła
Medea
tak mam kochanka
powoduje przyjemne skurcze pochwy
tak jesteśmy razem
płyniemy po złote runo
pieniądze to główny problem w związku
tak mój kochanek
nie lubię tego słowa
nic o mnie nie wie
podałam mu inne imię
ale czy to ma znaczenie
jego imię nie jest ważne pewnie też
podał mi inne
ile dostanę za ten wywiad
mam zdjęcie na rozkładówkę
proszę napisać że to miłość
po raz pierwszy chciałabym mieć dziecko
Chór sprzedawców prezerwatyw
tak naprawdę zawsze chodzi o jedno
o lęk i sposoby jego utylizacji
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najczęściej
lęk podawany jest na tacy
jak małe nic w drogiej restauracji
płacisz i za tę cenę powinno smakować
ale jakoś średnio wchodzi
więc nikt nic nie mówi
i zostajecie w tej restauracji
z jednej strony małe nic
z drugiej strony ten który płaci
Chór policjantów
tak naprawdę zawsze chodzi o jedno
i to wcale nie jest seks
oczywiście jest ale nie z powodu przyjemności
raczej z powodu przyjemności rozładowania
tykającej bomby
a tykające bomby rosną jak rzodkiewki
przez cały rok niewiadomo po co
przecież można żyć bez rzodkiewki
Chór psów na tropie
tak naprawdę zawsze chodzi o jedno
jak szybko oddać lęk i jeszcze szybciej uciec
najczęściej oddajesz lęk
jak pałeczkę na paraolimpiadzie
nieelegancko ale skutecznie
najpierw nie wiadomo co z nią zrobić
może zasadzić w ziemi
i sprawdzić co wyrośnie
ale kiedy już trzymasz pałeczkę
i stoisz w spodenkach na stadionie
prawdopodobnie
lepiej jej nie wsadzać w ziemię
więc podajesz ją dalej
całując się bez zabezpieczenia
i kochając zupełnie tak samo
a płynny lęk z podkulonym ogonem
szuka swojego
nipu boga jajeczka
Chór sprzedwaców prezerwatyw
ta ulga zaraz potem
ma wiele wspólnego z oddaniem
granatu bez zawleczki
ten strach zaraz potem
ma wiele wspólnego z połknięciem
tego granatu bez zawleczki
Kochanek
podczas wojny jesteśmy szczęśliwi
dobrze jest raz na jakiś czas
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pójść na spacer uruchomić tsunami
pooglądać kreskówki i jak zwierzęta w stadzie
chwycić za gardło samca alfę
albo dojrzałą samicę
a przynajmniej próbować chwycić
co jakiś czas ale regularnie
kto wie może jest szansa
staremu wilkowi odgryźć ogon i zapłodnić jakąś żonę
Medea
podczas wojny jesteśmy szczęśliwi
cel jest jasny ideały wspólne
życie intensywne
podczas wojny jesteśmy szczęśliwi
bez względu na straty
nic nie muszę i zdziwione dzieci
Kochanek
podczas wojny jesteśmy szczęśliwi
mój dziki kraj moja dzikuska
pomiędzy wojnami
jesteśmy tak samo przerażeni
tylko sami
Medea
podczas wojny jesteśmy szczęśliwi
a przynajmniej krócej nieszczęśliwi
królowie tracą głowę jeden za drugim
dzieci bawią się w wojnę
dorośli mają nadzieję że
żyjemy właśnie między wojnami
Jazon
ona jest jak wojna
tylko mała kieszonkowa
ile można żyć w hotelu ile można
kochać się w lesie
lubisz zupki chińskie
psy biegną za wami
Kochanek
jesteś jak wojna
jednoosobowa
ile można bać się robi się zimno
nie lubię konserw nie chcę żywić się
noworodkami
Medea
ja medea media to ja
co to za las co to za ściana
Chór duchownych
krajobraz myślisz namiętność
a tam pływają zamiast ryb ości
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nie ma nic emocjonującego w braku
powietrza fizyka kwantowa będzie religią
dwa fotomy można zmierzyć
tylko razem święty stan splątany
bez względu na odległość
to pocieszenie którego nie można dotknąć
wolę foton na krzyżu niż mężczyznę
krajobraz myślisz namiętność
a tam morze połyka puste piłki plażowe
nie można najeść się plastikiem
co się stało z powietrzem z naszych piłek
chcę wejść dalej z kamerą gdzie jest
dalej i zarejestrować cyberokiem
twoje fale mózgowe
patrz w jeden punkt i myśl o śmierci
to obraz mózgu mordercy fale
myślisz krajobraz nad morzem
coś uderza skrzydłem i piszczy
mamy to mamy kolorowy obraz
śmierci podpis pod memem
dlaczego wiosną topi się marzannę
dlaczego kukła jest kobietą
dlaczego robią to dzieci
wojna kończy się nad ranem
Medea
czekam na skrzydlate smoki
eurypides mi to obiecał
ale czy można wierzyć facetom
powiem nie i zaprzęg smoków
zabierze mnie i ciała moich dzieci
ja chcę uciec
oni żeby nie śmierdziało
więc może zaraz jakieś smoki
wystarczy jeden
akurat będą tędy leciały
z chicago albo turośli dolnej
gdzie z kochankiem piłam piwo
podczas wielkiej ucieczki
pamiętam mapę na ścianie
mogę pojechać wszędzie
pojedziesz ze mną co to za las
co to za ściana kochanie
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