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Przezwyciężenie konfliktów według
Engelsa
Głód dnia, głód wiekuistego słońca,
pragnienie słodyczy, pragnienie rozsaǳa ącego oddechu,
smak soli, smak zdrowe ziemi,
asność drzewa, asność rozmiłowanego wiatru,
ciepło dłoni, ciepło zadeptane ulicy,
szept białego ptaka, krzyk chmury;

ǲień wpada ący na trop prawa przyrody, słońce
wyraża ące niezna omość przyczyn,
słodycz nieskończone mnogości uwarunkowań, oddech
ako zdolność do realizac i tego, co człowiek zamierza,
sól pochłonięta życiem swe epoki, ziemia
rozwiązu ąca sprzeczności,
drzewo powołane do ǳiałania, wiatr
przy ęty ako ta emnicza opatrzność,
dłoń rząǳąca ukrytymi prawami, ulica
określana przez namiętność lub namysł,
biały ptak sprowaǳa ący się do ogólnego prawa ruchu, chmura
przedstawia ąca zapał dla prawdy i sprawiedliwości;

Jesteś głodny, ale two e zęby są nadal twarde,
esteś spragniony, ale nie usta esz w wysiłkach,
twó smak est spaczony, ale w dalszym ciągu łakniesz powietrza,
asność twego snu est bólem, ale eszcze wiǳisz,
esteś ciepły w gorączce, ale nie ocierasz potu,
poruszasz ledwo wargami, ale to krzyk, to krzyk ostry ak cios.
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