
===============================================
   _____       ___  ____       ____  ____
  /    / /    /__  /   / /    /   /   /   /
 /----/ /__     / /   / /    /   /   /   / 
/    / / \  /__/ /___/ /__/ /___/   /   /__/

===============================================
           dYgReSjA pRoCeSoRoWa  
           rYsZaRdA kOsTeCkIeGo 
           gRuDzIeŃ 2001DzIeŃ25 
===============================================

ladies and gentleman!
please, fasten your seatbelts,
we're starting our tour

//-------------------------------------------------------------------//

AKSOLOTL
(intro)

amplidudowo-fazowe alefy Alzheimer anorektyczek 4325 antyglobalistów antyindywidualizm 4392 antyjesiennych 
antykoncepcyjno-politycznych 4275 atektoniczność banialuków bezczasu bezrefleksyjność beztrwania 7865 
Bobofruta bolszewik chryjowato chrzęści Confiteor copyright 2345 Cortázara Crimsona 456 Czarnolas 
Czernobylu Damage 567 dekompilacji dinozaurowate 345 Dobrzeż domciu? dopaminy dopasowań dreadów duprass 65 
dwuklik dwuwodorku dyrdymałotwórczości 456 dzdzrrryńńń eforką egzystencjonalnego egzystencjonalny 456 
eksredaktor Epitaph - flashback fotosyntezowany freeware'owy Fromm 31 George gibać gibających Gienek 
gluonowo-kwarkowych głask grabieżczo-łupieżczych Heisenberga 546 Helsinskim heretycznym highscore 
Konstantynopolitanowianeczka 9786 Lem MacDonaldyzacja Makuszyńskiego marchewę Matrix Maxwell 
nieudowadnialna 4356 nieusystematyzowanych nieutracony niewykonywalne 358 niezmutowanego ping-ponga 
namnażanie neurobiologii 656 posłowiem pozainstynktowego 616 przeciwutleniacz przelutowałem psychotropy 
upierdliwie Viana Victoria Vonnegut wczłapałem Wittgensteina wnerwiała 4956 zaniedbywalna 345 
zaniedbywalnie zdyssypowałyby zlęgło zlutowanego zmanipulowani 982 zmarginalizowania zmatematyzowanych 
zniknęły

//-------------------------------------------------------------------//

Anybody is exhausted?
O! Pani na trzecim siedzeniu jeszcze się uśmiecha! -
No cóż, w takim razie...

//-------------------------------------------------------------------//

AKSOLOTL
(outro)

hiperbolicznie dziś w hipermarketach
introspektywnie i islamistyczne

menele słuchają międzykulturowej Metalliki
Jest to ich mięskiem - 
mięsko! mięsko! mięsko!...
miozyna!

jabol, jabola, jabolem...
Jasnościomierzu Nasz!
Jewgienij! Ty po kałasza nie sięgaj,
Klocusiu–Materialisto!

Modniarsko-Czapniczy monitoring
Motorbreath'em stał się dziś Mrożka
multimedialnością nadopiekuńcza kultura
najniewinniejszego, najsprawiedliwszego i najurodziwszego skazi

neurofizjologiczne dywagacje stężeń neurotransmiterów
nieinterpretowalne są powszechnie w sposób niekonstruktywny
a nienaoliwione zawiasy nieobiektywności
nietrywialnie skrzypią

niezaakceptowana osobisto-emocjonalna sytuacja
półzbudziwszy poddenerwowaniem garść obleńców
opisywalnych przez partyjno-polityczną pikselizację

PKiN

Orwell

Placebo

Planck



przeciwdziałanie emocjonalno-sytuacyjnego engineeringu to prozac codzienności
prysznicując rany spirytusem wpadam w przewidywalność pseudokomplikacji
przewegetowałem wiele dni przyodzianych w psychodelię

samookłamywanie, samooszukiwanie, samopodtrzymywanie, samomotywacja
samopowielające się surrealistyczne istoty
szlamiste kąciki oczu

czy mamy jakąś szansę?

może środeczkiem?
może Szymborską?
może Taekwondo?

zagłada przyjdzie w telenowelach
na pohybel trzecioosobowym Triceratopsom

a nasz Titanic zapaćkaności współwegetacji
skazany jest na
ubezsensowienie ufoludków

ściskam więc nadal w pięści aksolotla
i czekam.

Na Zwardonia Zwardoniu Zwardoniem Zwardoń.

//-------------------------------------------------------------------//

(((post mortem)))

  (((palm muting)))

        ************ KURTYNA ************
        *       *               *       *
        *     *                   *     *
        *   *            das        *   *
        *  *            O   ende     *  *
        * *            /|\/           * *
        **            / |              **
        *              / \              *
        *********************************
               bravo!     yeah!
      bravo!                       brilliant!
                    genius! 
           oh god!           bravo!

//-------------------------------------------------------------------//


