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Pieśń dwuǳiestaǳiewiąta. Blu prze-
choǳi do punktu F
pieśń antyarchitektoniczna
Na czarne plaży nie ma uż żadnych budowli
ani z piasku, ani z kamienia na brzegu
Nic uż nie musi być konstruowane, opierane
Nie ma żadnych oparć ani sił ciążenia
Nic nie musisz uż wykreślać na kalce
Nie potrzebu esz różnicować grubości linii
wiǳialnych i cieńszych, prawie niewiǳialnych
albo nieistnie ących przerywaną linią
Nie zna ǳiesz tu żadnych drogich przyborników

No spróbu zrobić makietę mo ego niekroczenia
No spróbu zrobić makietę mo ego odchoǳenia
Przygotu planszę, gǳie narysu esz mo ą niedrogę
Niech bęǳie perfekcy nie wykonana na tekturze
Niech nic uż nie bęǳie na pachnącym papierze
Jeśli pozostanie pusta, bęǳie zaprawdę pełna
Ulep to swoimi higienicznymi łapami, z piachu i błota
bez pro ektu, bez niczego, na golasa, z bruǳeniem się
Taka niezwykła est droga od punktu C i D do F

Powinna być zrealizowana w ramach konkursu
pa ąków zaangażowanych z okolicy do happeningu
one robią to ze śliny i włókien, gdy nikt nie wiǳi
To linie słów niewypowieǳianych, rozpiętych
pomięǳy w miarę stałymi, czarnymi gałęziami
Po takim moście prze dę, nie raniąc się, do ciebie
mó kole ny ochotniku, mó dawco opowieści
Skopane resztki kształtów przesuwa dale wiatr
Foremka po moim kształcie pozostawia ślad
powielony wielokrotnie w celu osiągnięcia rytmu
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