Piotr Michałowski
Kapitalizm
(wiersz zawiera lokowanie produktów)

tesco real netto makro
lidl auchan géant intermarché
rossmann leroy merlin
castorama pizza hut
jysk mcdonald’s kfc
poza rytmem
piotr i paweł
żabka muszelka stokrotka biedronka
kaufland kaufland
über alles

Alchemia kosmopolityczna
mogę wybierać
barszcz ukraiński
pierogi ruskie
albo niekonfliktowy chłodnik litewski
wszystko ze wschodu
ale na szwedzkim stole
z serwetą w szkocką kratę
w kolorze róż indyjski
poza ryzykiem niemieckiej rurki
szansa otrucia jak w rosyjskiej ruletce
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tłumny harmider
o brazylijskim serialu
systemie argentyńskim
austriackie gadanie
i czeski film
spoglądam to na ser to na zegarek
(w obu przypadkach szwajcarski)
tylko przełknąć szkocką
ukryć fiński nóż
w butach hiszpańskich
i wyjść po angielsku
wrócić do domu
zasnąć
wyświetlić co jeszcze nie strawione
a w połączeniu niestrawne
nawet gdy skleić balsamem kanadyjskim
w senniku egipskim
by poczuć się świętym tureckim
z kluczem francuskim
na strajku włoskim
aż całkiem odparuje
kompleks polski

16 lipca 2014 r.
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Niewypowiedziane
w niektórych językach
bywa rodzaju męskiego
choć ostatecznie zawsze bezpłciowe
i samorodne
odżywia się nicością
zaprzecza wszystkiemu
i rodzi wszystko
zwłaszcza ślad i pamięć
obrazy słowa sny ciszę
Boga i czas
zwykle żałobę
rzadziej spadek
napięcia

7 sierpnia 2014 r.

To lato będzie inne
to lato będzie inne
znów pomyślałem że znów
nie dlatego że
ulewa w upale na przemian
jak co roku wyjątkowa
czai się za masywem chmur
trawiących daty
alchemia
z kołowrotka wyskoczy nie oś
coś
jakby dalej

14 lipca 2014 r.
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Blebleble
(wiersz lingwistyczny)
jakoś
jakby
wiesz
w sumie
nie wiem
tak naprawdę
ciężko powiedzieć
bez tych słów cokolwiek
by można liczyć na akceptację
kalectwo się łasi bez argumentów
że tak powiem
po prostu
w sensie
prawda

Mariusz Rutkowski, Praca na wsi polskiej 12, Facebook „Mariusz robi zdjęcia”
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