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Pieśń piętnasta. Przyrząd gimnastycz-
ny Sensory Integration
Przede mną
drążek po edynczy, przyścienny, nieistnie ący
z obe mami i sworzniami mocu ącymi kurtyny
Listwa naścienna, spopielony słupek oraz odciągi
z hakami, by utrzymywały niezwykłe ciężary
Słupek, listwa naścienna z otworami po oczodołach
zapewnia ącymi regulac ę two ego poniżenia
Odskocznia gimnastyczna treningowa ku górze
z obiciem, ocynkowana rura stalowa, co chód odda e
na obu końcach haki umożliwia ące zawieszenie
two ego braku ciała na skrzyni gimnastyczne
bęǳiesz mógł osiągać na tym sprzęcie lepsze wyniki
Wymachy ku górze
Materace gimnastyczne z wypełnieniem z pianki
regenerowane , w nieskończoności się regeneru e
Liny z okuciami do zawieszenia two ego rozkładu
System mocowania lin do ściany, byś uż nie spadał
Oto zestaw do treningu braku ciała Sensory Integration
Resztki po twoich skórach, po ukłaǳie nerwowym
są wyciskane przez metalowe konstrukc e ze słów
Cóż to za niezwykły pro ekt wystawienniczy
Te poręcze z podparciami do ćwiczeń duchowych
Ławka do treningu mięśni, dopiero e teraz ćwiczysz
Wcześnie ich nikła obecność nie była odczuwalna
nie wykorzystywana przez ciebie na co ǳień
dlatego zanikły, teraz muszą urosnąć ak ǳikie rośliny
które do bolesne koroz i cię doprowaǳą przez zakwasy
Solidna konstrukc a ramowa z rur wysokie akości
Do lin spięta obudowa obciążników, byś ciągle fikał
zamknięty obieg linki, napinacz linki, wiszący drążek
do wyciągnięcia two ego zbitego w siebie cielska
Przyrząd do prostowania nóg zahamował karuzelę
i ǳięki temu teraz estem zawieszona na przyrząǳie
Razem z tobą na Sensory Integration rozciągam się
Ja, miłosierna Samarytanka, nie wiem, ak pomóc
którą dźwignię mam poluzować dla ciebie
Profil stalowy półzamknięty z elementami
a w środku wśród tych lin i metalowych kółek
śpiewam pieśń dla skazanego na galerę, by mu miarowo
wierszem ułatwiać rytmiczne wykonywanie ruchu
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