Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

MARIA CYRANOWICZ

denpresja
dokument .
przeciwstawiam się
rozumieniu mnie ako czegoś monolitycznego nie estem i zawsze
nie moim celem est udomowienie czasami wręcz produku ę obrazy
nad którymi nie sprawu ę kontroli
ten roǳa nieprzewidywalnego efektu
może po awić się w samym centrum bez
mo e świadomości chociaż są sposoby
na wykorzystanie kilku dominu ących elementów
w których polityka estetycznego przedstawienia
rolę odgrywa się na mnie

dokument .
wy ście z kadru to ukryta szczelina oddechu
nieprzedstawione sceny wyłamu ą zakaz aktu przedstawiania
sterylne rękawiczki zmienia ą operu ących przez trzyǳieści goǳin
ręce wypada ą z narzęǳi prąd odmawia dostawy światła
wyposażenie wciąż odczuwa braki ale chirurǳy tak chirurǳy
wykonu ą swą pracę minuta po minucie
i poczucie humoru nie traci ich na moment
a zatem obszar realnego istnie e lepie ako ﬁkc a
ponieważ celebrac e wtargnięć grożą genomowi
skazu ą kruche elementy kości na utylizac ę wstydliwych
stosowności z idei wyświetla ą na kliszach powidoki
aby wywołać ǳiałanie trawiącego i bęǳie ciemno

dokument .
przedstawiona głowa przestawiona na mie sce pod pachą
przestała ǳiać się tylko tworzy prawa zaprowaǳa
twarz na człowieku zada e imperializm gardłu na podniebieństwo paszczy
od buta oczy toczy do buta zęby usta nosy na butach
mecz męczarni w trawie po uszach cisza trawi
brwi wbrew barwie barǳo trochę kap kap

skąpana wewnątrz czegoś zewnętrznego od czegoś
głowa do wypierania
głowa zadana na cios mięǳy
ona była ży

dokument .
wiadomości napisz nową przychoǳące
udało się zakręcić wodę uruchomić mieszkanie strasznie
duchotą czuć i stęchlizną na parapetach książki bez śladu
akiegokolwiek zmysłu na marginesach detali
wiadomości napisz nową przychoǳące odpowieǳ
wybacz mi nieobecność skoncentrowaną na sobie podczas
manewrów ciała w luce ubytku absenc i opuszczeniu się w dół ku
wiadomości elementy wysłane
nigdy mi się nie uda stąd odtąd na zawsze na pewno
na końcu tego menu

dokument .
nigdy nie była niczym więce niż politycznym wybiegiem
oǳwierciedla ącym zmienne losy wydarzeń gdy ont
dyktu e cele nie na odwrót dlatego oczy trzeba zamykać
gwałtownie żeby obrazy były zniekształcone
spo rzenia znów uniewinnione przez szybki nietłukących szkieł
chlorek fosgen iperyt nienawiǳący masek
z ust ciekli żółtym śluzem po pierwszych atakach
gazem zmienia ąc się oddechami

dokument .
gdy tylko się zna du ę na zewnątrz buǳę sen
na podstawie założeń opacznie popełnianych
błędów zakłada ąc wartościowy ciąg myśli
prze ętych stosunkiem do i od przeznaczony dla stłumienia
powierzchni fakty zdarzenia nieciągłego ukrytego w głębszym
nurcie rzeczy związanym przeciwieństwem nieustannego powtarzania
w zamian za kobietę głośno demonstrowała owładnięcie
skrywa ąc pozwolenie na przebaczenie oczarowania zdradą
związaną identyﬁkac ą mie sca odczuwanego
gdy tylko wewnątrz się zna du ę buǳę się

dokument .
pod powierzchnią spodu spoǳiewani z mięsożernego potu
przewietrzani przekładem kra obrazu na inną stronę
podszewki przez łamane otwarcie zamknięcia
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podniebienia zanurzeni i zaściełani podlegle
wyzywani na pozbawienie świadectw po twarzy
pod ręką nogą oczami usytuowani na niestałym
ogroǳie nieprze eǳonym warzywami owocami doskonałe oﬁary
w terenowym rozpoznaniu zazna omego dokarmu
zaplombowani w ǳiurach po uzębieniu w uzbro eniu betonowym na złość
związani za miastem zasztachetowani w episentrumnie
wchoǳeni wychoǳeni schoǳeni pochoǳeni
przechoǳeni na wypryski murów zwrócone zakleństwami
w nieoswa ane powietrzchnie

dokument .
termin pochoǳi równa się wywoǳi z kolei
od równa się przebĳać do
równa się następstwo obnażenia obrażenia
powstałego w wyniku równa się ǳiałanie z zewnątrz
oraz skutki dla znieważenia równa się po twarzy
przy mu ąc równa się przenosić na płaszczyznę ego elementy
równa się szok zerwania konsekwenc i dla
mgła paraliżu e ruch pod niebem
można nazwać granicą równa się zawiesić
tkwić w nie ednym równa się rozpłynąć
gdyż wyzwala siłę odrzucania równa się
odcięcie od tego co zagraża zaraża
równa się przeciwnie uświadamia ciągłą
równa się w obecności wiǳiane dostrzegać
pod niebem ruch paraliżu e mgła
z chwilą równa się dźwięk u mowany brzmieniem
stanowi bezpośrednią wartość równa się dla tego
ak słuchacza równa się zysku e więc naturę sprzeczną
równa się neutralizac a równa się możliwe tylko przez wymianę
dopełnia ących się wartości równa się sprowaǳa
przeżycie do społecznego ruchu warg na ustach
pod niebem mgła paraliżu e odruch
słowo nie równa się nieczyste ale materialne
akt nie równa się spowiedź o chropawe fakturze
w cieniu nie zawsze okrzyk wydobyty choć
nie całkiem niema równa się widoma

dokument .
pod słońcem zamieranie wyda e się łatwie sze
i w szerokie perspektywie można wrócić znowu
ponieważ w pewnych sytuac ach znacznie lepie niż gorze
silne więzienie to poczucie obowiązku
a prawo głodu natury wyzwala humor
w którym fantaz a rewoluc i sta e się ideą do rzałości
w bezmyślności od bezczynnego ǳiałania ura a się nieruchomość
gdy cały pozytyw spoczywa w nastawieniu różnicy
dezorganizac a narkozy powodu e uroǳa
informac i za granicami propagandy zamaskowane uciskaniem
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ale interpretac a nie kończy na początku
oﬁary według zasady eśli raniona to niezwykła
własności są niczy ą ziemią

dokument .
o bok o krocze około wyznaczam wokół mnie brzucha
wątroby żołądka macicy planetarium ciała
zupełnie inny gest niż gest
często to robię w milczeniu robię to czasem
się śmie ę szczebiotam nucę kołysankę skaczę
wyznaczam poligon dookoła estem nie porusza ąc obiektem
przestępu ę edynie z awnego eksponatu na widoczny rekwizyt
w znikaniu egzemplarzy wszystkiego do niczego
zatrzymu ę się w konspirac i ta emnicy sekretu ich zwoǳę
o gram a także z dystansem w procedurę ślinienia ęzyka
w sytuac i na zewnątrz słońca
ale wewnątrz siebie nie wkroczę do

dokument .
odurzenie kontrolu e synapsy odniesień
u awniane o ile nie wykazu ą w każdym
pikselu ciała pulsowania obrazu w rozǳielczości umysłu
w rozǳieleniu umysłu
co wakac e właǳa urlopu do używania ulgi
wywczasów gorącego gatunku potrzeby w konwuls ach wywłaszczania
atlas
mapa
odrywa = porywa
ciało
myśl
czas wo ny coraz czas wolny
a kość nieobecna w rywalizac i młodości rekwizytów
samo odgrywanie w ranach bez blizn
bezwład hipnotyczny rozkoszy repres i
samego tego

dokument .
aby być wykorzystywane spec alnie
dostosowane kawałkami sprzętu przez nagły naǳór do aparatu mowy
włączonego w rǳenia kwiat którego wnętrze
świeci w zarysie ich organów oznaczonych na otwory skóry
nasuwa ą się gładkie powszechności muszelek brzoskwiń
ak przy emne akcesoria odczuwane przez różnice
ośrodków narrac i gdy para po raz pierwszy spotyka się w roǳa u
są widocznie gołe leżące na barwnym arkuszu
następnych serii montażu pochopnie wywołu ąc wulkan
szybkich wycinków rybich oczu nieco niestabilnych w intensywnym
kolorze żarówki prześwietlone w wyczuwalne wiz e kształtów
zwykle niepodobnych do drżenia struktury
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ciała ak miąższ miękisz miazga tworzą analogię z obiektami w sobie
powołu ą przeciwieństwa wyszukiwania
mieniące się oﬁary zaraźliwego święta

dokument .
im więce wiadomości do snu tym mapa terytorium
wycieńczona przepowtarzaniem możliwości
wysięka okaz ami spalonych na niby
musu ących w wysokich kokta lach sensac i
na żywych przy ęciach sprzedaży
gwałtownych słonych świeżych doznań nudy
zapakowano w kadry umazanych rękami
z kulą potu na czole w pierścieniach makro
opublikowaną na pierwsze stronie efektu
domina bez poruszania struny kręgosłupa
komukolwiek w chwili obwodowego ciśnienia
bicia po sercach foteli miękko ustawionych przed
uporczywą prezentac ą obustronne klęski oczekiwania
na nagły zwrot akc i po tra ektorii widowni
w czwartym wymiarze odmierzani w dawki oglądalności
natomiast znikamy gdy przysypia ą na skrzyżowaniach widm
wyszarpu ąc resztki kra owe substanc i z dalszego ciągu serialu

dokument .
funkc onowanie ciała ako idealnego modelu formy symboliczne społeczeństwa
potrzebne źródłu by mnie wydobyć z poǳbioru płaszczyzny zespolone
które brzeg łamie się w cząstki
nazwa tego obiektu została wprowaǳona dla uhonorowania odkrycia
reguły zawsze ǳiała ące na prostym przykłaǳie
każda matka starsza od swo e córki więc każda matka czy ąś córką
przychoǳę zawsze z przyszłości
w stadium początkowym nigdy nie mężczyzna
bo matka matki mo e matki zawsze starsza ode mnie
przybiegam więc z powrotem w funkc i lub deﬁnic i do siebie same
podczas gdy trwa zamykanie i zapisywanie ustawień
dowód że matka starszą ode mnie czy ąś córką
matka mo e matki starsza od mo e matki
matka mo e matki ak czy aś córka
przychoǳi zawsze z przyszłości
w odwoływaniu się wbrew próbom rozróżnienia mam identyczne znaczenie
opierane na założeniu istnienia stanu poczęciowego podstawy wnioskowania
aby dowieść poprawności wszystkie się sta ą prawǳiwe
w istocie tożsamość matki i przeciwmatki można zastosować ponownie
podczas gdy trwa zamykanie i zapisywanie ustawień
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dokument .¹
różne
interesy
decydu ą
o
u ęciach
przeinaczenia
bo
kto
opowiada
przestawia ilustrac e narrac e teorie
im dłuże się patrzy coraz
więce
odbić
czy nastąpiła przerwa w
pośpiechu
rozbierali
się
gǳie
patrzą znad dołu w stronę
mnie
w głąb siebie zanurzeni nie do wy ęcia
stamtąd
w ręku buty skarpetki czapka
n a
p o z y c
i
p
rzewidywalnego stracenia
im dłuże
patrzę
tym
mnie
się
tu
wy aśnia
okazu e
nie
prawda
mie sce
gǳie
to
ma
mie sce
est
zawsze nieparzyste
obrośnięte milczeniem
nieczułym na światło

czarno-biała platynowa
bromowo palladowa
chromogeniczna tonowana
polacolor retuszowana
barwna solaryzowana
pigmentowa cibachrome gumowana
de erot p oto ra ura
metodą dwuchromianową
albuminową na tekturze
papierze pleksiglasie
solanowa stykowa
polaroid kodachrome
obraz cyowy

dokument .
interpretac a napotyka opór w modelu marzenia
zawsze w kimś
nie asna treść ǳięki odwróceniu urazu
prowaǳi do ukrytego co narzuca
z nie odpartą przemocą kiedy zostanie wyparta
w zagmatwanym wrażeniu odsyła do równi
mętnie ukryte w braku automatycznego rozpoznania
zamieszanie zosta e pogłębione
na wielopiętrowe różnicy pognębione
wielością w kategorii ﬁkc i splata się
plącząc z wymiarem mie sca
oraz konsekwenc ą przyprowaǳoną
zamiast kogoś

¹dokument . — w druku agment od słów arno a a p at no a est złożony nieco mnie szą czcionką
niż wiersz i umieszczony w równoległe do niego kolumnie po prawe . [przypis edytorski]
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dokument .
zrzucanie pamięci ﬁzyczne rozpoczęte
brak nie uwzględnia w źródłach tego co zakazane
sączy w mięśnie dekonstrukc e tkanek wychoǳi
naprzeciw oczekiwaniom spowieǳi powszechnego spoko u
deﬁlada uniesień zaciąża w tym momencie
bezwzględnie nad mie scem luki
przetacza się upo enie odurzenie ekstaza
skazani za możliwość odróżniania
chowa ą się w odkryte patrzenie na niewiǳenie
luki w mie scu odbywanego prze ścia wydarzenia
co się wyrywa śpiewom w marszu goǳin na przemiał
święto obchoǳi ich od ﬂagi po horyzont salwy
psu e pogodę zadowolenia z samo spęǳone straty
gdy deﬁlada przechoǳi obok luki mie sc
w edną stronę zwrócona w pochód wizerunków obrazów
wykupione na edną kadenc ę przeszłości
trwa ą na stanowiskach dyrektoriatu uprzeǳa ących zapewnień
że w lukach mie sc utrzymu ą montaż plastikowych resztek
wzruszenia wyrusza ą znów za ąć w lukach mie sce

dokument .
szamoczę się wciąż
eszcze
okręcona zduszona podczas gdy
wyłącza ą baterie odcina ą tkanki
okrawa ą przykrawa ą do w ciąż
ale źle niekompletnie zupełnie
nie dość albo za barǳo
bym była
mylą się na zewnątrz ani wewnątrz niezręcznie
bo z awiska występu ące w cieniu odprysku więzi wyda ą się
za trudne do po ęcia zszarzałe od starości widmowate
do ożywienia ak gdyby
padły na żer szczególnego
wydarcia

dokument .
a akże ważne zrozumienie nie edności świadectw
zruinowane ciała i martwe budowle
grożące sterylizac ą eśli zbyt za ęci
ogromem po ęć abstrakc i obrażeń
tracicie kategorie intymnego wymiaru
rozkraczone rozprute rozdarte rozwalone
grożące alienac ą eśli zbyt za ęte
głębokością prywatnych emoc i
tracimy oczy uszy nosy usta palce pochwy
zruinowane ciała nieżywe budowle
ak bloki kamienice budynki wieżowce
pęka ące od tynków cegieł amug drzwi
złącza przęsła ǳiąsła rzepki szpik i chrzęści
materialne tkanki wyrwane rozdarcie
denpresja



dokument .
ǳięki zawarte niskości pita na co ǳień w całkowite mineralizac i
głównych składników rekomendac i w żywieniu powyże wieku
nienasycona dwutlenkiem węglowym dla diety ubogie w piach proch i pył
poddana procesom napowietrzania ﬁltrac i destylac i pasteryzac i anihilac i
zaleca się spożycie w suchym chłodnym ocienionym mie scu wolnym
od zapachów po otwarciu przed końcem

dokument .
silne trzęsienie ziemi w okolicach wysp
kole ni ranni w ciemię
bliscy i przy aciele pożegnali zwłoki
nie spęǳa ą oprawcy nocy za kratkami
nie odnotowano eszcze oﬁar mo e depres i
w żywym pożarze bloku wypadku autobusowym
na szynach tramwa owych rani mnie szkło metal asfalt
rządowa limuzyna
nie odnotowano nadal oﬁar mo e depres i
urząǳili sobie wyścigi spłonęli w samochoǳie
całą noc państwo będą czytać stenogram mo e krwi
szczątki nikogo nie transplantu ą
nie odnotowano nigdy oﬁar mo e depres i

dokument .
a skąd a się biorę?
przez ograniczenie do naprawdę było po mowane nie ako
zamkniętego ciągłego nieustannego biegu
biegnĳ biegnĳ biegnĳ
wydarzeń zdarzeń uświęcone formy obrażone wiktorii
zwycięża ące fakty dowieǳione alibi raporty wydane
w zamknięcie postęp odstęp przerwę wyrwę
biegnĳ biegnĳ biegnĳ
panowanie rząǳenie władanie zarząǳanie
osobami anatomiami kręgosłupami
solidnie rzetelnie sumiennie adekwatnie
pomĳanie omĳanie owĳanie bo się nie wydarzyły
nie udały zaprzeczyć konstytuc i administrac i ustawie
które na prawǳie na prawie się rozwydrzyły
a skąd a się tam biorę?
w osiągnięciach przedsięwzięciach dokonaniach wyczynach
odczytaniach wyznaniach przykazaniach
a skąd a się w nich biorę?
w przekazach protokołach meldunkach relac ach doniesieniach
w świadectwach transmis ach planach plamach
po emniki nigdy nie są realne zbiorniki alibi
nie tylko ękiem skowytem krzykiem wyciem
biegnę biegnę gnĳę
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dokument .
zakrzywione ǳiewczeństwo snu e niesmak w kącie
zostawia po formie niekształt odwyku na wygryzanie
paznokciom zwartych wybuchowych szmerów
kneblu e się znacznie łatwo i przeszywa ściegiem
po skórze pleców do ścierpnięcia karku
skurcze wibru ą spazmatycznie w drgawkach
fal uderzenia po widokach światła
zaszczuciem zaszczycone uczuć szczęka
w odruchach długich powolnych dotkliwych ﬁgur
pauz na pomieszczenia sale gabinety poko e wybite z ob ęć
rytmu ko ących mięknących ukłuć przywiǳenia

dokument .
według światowych szacunków coǳiennie wydanych
ponad tysiąc trzysta w wyniku decyz i
o odbieraniu sobie
ednak zdarza ą się rzadko w żadnym wypadku nie są
regułą ani typowym przyznaniem się przed
dotarciem do wieści o rezygnac i
o które dyskutu ą wymienia ą poglądy na znaki
nieraz z przyganą w odmowie inni ze zrozumieniem
intenc i albo litością zawsze w taki sposób w aki
osąǳa się nader rzadki daleki od wy aśnień
trochę lekkomyślny a godny trochę szacunku
na pewno nieodwracalny
gdy znika ą prze awy zniecierpliwienia krytycyzmu
równoważy się nastró
a stan odżywienia wraca do snu bez zaburzenia

dokument .
w celach pielęgnacy nych
ze względu na właściwości przetwarzane w środki
pochoǳenia stanowią podstawę przemysłu istnienia
i przypadkowość możliwości nieistnienia
ako biologiczne układy bogate w różne związki
czynników upodmiotowienia procesu co ziszcza
wydarzenia poprzez relac ę ako zaprzeczenie
kilku substanc i aktywnych a roǳa metody
wytłaczanie macerac a ekstrahowanie rozpuszczanie destylac a
decydu e o typie surowca aki można uzyskać
przez konieczną negac ę przypadku niemożności
w tym rozrachunku odǳiela ąc możliwe
od rezygnac i w polu sił
krzyżu ą się zdeterminowane prądy bezwzględnego zerwania
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dokument .
co zosta e w zderzeniu wydarzeń u świadków świadectw
wewnątrz na zewnątrz blizn w ramach szram
głos nie milknie ak włos wychoǳi od siebie wydany
na razy odrazy wyrazu nagości awne solidności pełni
wstydu zamiast innego
właśnie wrzaśnie na tego eszcze i właśnie z szeregu
okoliczności wykluty wyklęty wystąpi na twarz
do końca na skra u rąk zmieszanych wokół
wyznaczonego właśnie roze rzy bez pytań
dowolny wy ęty znaleziony nieszukany u ęty w wątpliwości
dlaczego właśnie za ęty
przez nie własne mie sce bez powodu rzeczy
co zosta e po zderzeniu wydarzeń bez świadków świadectw
zewnątrz od wewnątrz szram w ramach blizn pękniętych wstecz

dokument .
ich natura charakter istota
przyciąga mnie do kamery komory klatki kadru niż do oka
inna w sensie mie scu agmencie odstępstwie szablonu
za mu ę strefę terytorium obszar ogarniam za przypadkiem kształt teren plac szlak
i akkolwiek tak uż że choćby tylko z ciała na przykład to ednak dosyć
natychmiast
z pewnością wiem nic o odłamku kawałku urywku chwili
w które odkrywam odrywam z siebie w odruchu ze sobą zwolnionym
powiększonym dopiero wynaturzonym upał znów żar eszcze skwar więce
pożoga
ǳięki nie pozna ę ob awy z awiska wymyka ące się tak ak od

dokument .
wykonu ę się poprzez doraźnie ferowane wyroki
na
oka
zać
za
kazać
wy
ǳielić
przetrwalam się przybiera ąc na postaciach
porusza ą się w samych tego co martwi
bo masa posiada energię a energia opisu e masę
nie czu ę siebie u mnie u m n i e
s z a m s i ę

dokument .
więc nadal dyskurs pozosta e bezsilny
wobec idiotyzmu banalne nagości
pomimo zaangażowania faktury w fabułę
ukryty wzorzec wciąż żenu ąco
napina ﬁkc ę faktami negu ąc gest szacunku
a kręcenie dale no dale nabrzmiewa nadmiarem rezultatu
denpresja



w którym skutki wykrzywia ą linię motywac i zdarzeń
pozosta ą strzępy agmentac i wątków
powraca ących szczątków materiałów
zawsze wszęǳie daleko o milimetr
w strefach sfer zakazanych mozaiki śmieci
obraz się sta e przypadku efektem
wobec idiotyzmu nagiego banału
dyskurs więc nadal pozosta e

dokument .
nie wpływam nagle na powierzchnię a wręcz
odwrotnie napisy zosta ą
wycinkiem odǳielone ode mnie
niewidomym śladem porażenia
rysą wywoływaną pęknięciem
na kliszy ukazu ą wypadek a wręcz
odwrotnie napisy zosta ą
szramą zarasta ącą zewnętrze
a z drugie strony wytykaną we mnie
czegoś nie można oddać wydać bliźnie a wręcz
odwrotnie napisy znika ą
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