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Psychoanaliza i mandarynki
acanis om
Poeta, który ǳisia est kobietą,
poszedł na spacer.
Poszła, znaczy,
poetka. Ta istota z płci i kości,
pochwycona w binarne szpony opozyc i
mięǳy naturą i cywilizac ą (sic!) kulturalnie
wciela się w rolę obserwatora, wróć,
obserwatorki, a wiersz interpelu e,
interpelu e, powołu e tę chwilową
podmiotowość, obsaǳa (za przeproszeniem)
w roli. Potrzebny nam eszcze ekran
(czy są tu akieś ekrany?), aby dialektyka
miasto-ǳika przyroda mogła się uobecnić
w fantazmacie. W ostateczności sklepowa witryna
posłuży za lustro. Ach, uż się zaczyna!
W polu spo rzenia
konstytuu e się
skrzynka
małych
pomarańczowych
obiektów.
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