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Słowo wstępne – Komitet redakcyjny
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Jeszcze jeden od dawna człowiek
Pierwszy raport z Instytutu Prawa i Rozmiaru Głośni
Akademia Przestępstw i Przestworzy
Rzecz o jeszcze jednym
Drugi raport z Instytutu Prawa i Rozmiaru Głośni
Rzecz o jednorazowym odjęciu głów
Według kolejności i wobec konieczności
Rzecz o tym, jak zbroja wydała ciało Norrosa,
wodza Bunteańskiego
Rzecz o jeszcze-jeszcze jednym
Trzeci raport z Instytutu Prawa i Rozmiaru Głośni
Prawo wodza, w tańcu skryby po części spisane
Czwarty raport z Instytutu Prawa i Rozmiaru Głośni
Znowu rzecz o jeszcze jednym
Pogoda była, amunicji dużo
Trzeba powiesić pogodnego ojca. Plat-Plat
Wernisaż bomby atomowej w Europie na czwartym piętrze
Piąty raport z Instytutu Prawa i Rozmiaru Głośni
Rzecz o zrezygnowaniu z jeszcze jednego
I kto tu nieświadomie uczcił świadomość
Dlaczego Mister Dada albo
Dlaczego Black Mister Dada 10 czerwca w asyście trzech
chirurgów porywa z Bułgarii Janusza Stycznia (Ewę Góral)
i Bolka Nowickiego tak szybko?
Szósty raport z Instytutu Prawa i Rozmiaru Głośni
Pierwszy raport z Muzeum Historii Buntów
Siódmy raport z Instytutu Prawa i Rozmiaru Głośni
Ulicami miasta Tondonk na koniu flagowym jak na kopule
szklanego cyrku modłów pędzi – a nawet mknie –
MAŁPA TWARZY
Rzecz o sztuce obrazu z okresu malarstwa buntu etycznego
wraz z tytułem, poddana publicznej rozwadze
w jednej z sal wystawowych i z jednym podpisem
– IV Republika Nienawiści
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Ósmy raport z Instytutu Prawa i Rozmiaru Głośni
Uczta
Poprzez zakres drogi i zakres działania. Rzecz o tym
jak Muni zapytał
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096
097
098
101
104
107
108
109
111
112
114
116
119
120
122
123
124
125

Obywatel K.K.
Biuro informacji i zatrudnienia
Koordynator masy papierniczej zabiera głos
Wycinacze mięsa z miasta Grux
Skrzepy malw
Opis
Przypis pierwszy do sytuacji niewyjaśnionej
Uwaga! Uwaga! Biorą się za nich!
Telegram O.A.I. Organizacja
Z dokumentów szóstej międzynarodówki obywatela K.K.
Płacz kosa, który zwilża okolicę
Szukanie drogi
Przypis drugi do sytuacji niewyjaśnionej
Tym, którzy w nocy ustalają porządek świata
Trzeci przypis do sytuacji niewyjaśnionej
Godzina 10 rano czasu środkowoeuropejskiego
Ocena morskiej ciszy do użytku wewnętrznego
W roku 1789 Marata spotyka zawód na Akademii
Przestępstw i Przestworzy
Mam do was kilka spraw, obywatelu K.K. – jestem z O.A.I.
Czwarty przypis do sytuacji niewyjaśnionej
Obywatelu K.K. – podaj położenie swojej działalności
Ktokolwiek spuści bombę atomową na mą głowę niech wie,
że będę miał mu to za złe!
Torturowanie robotnika rewolucjonisty
Wspomnienia w dniu urodzin
Formacja kategorii T wobec trudności jakie można napotkać
na dwunastym stopniu szerokości politycznej
W porozumienu naszym uśmiecham się energetycznie
ku pamięci dawnych wojowników, ku przestrodze
obecnych niewolników
Kobieta obywatela I.I. nie wie, co robić w domu
potrzeb publicznych
Playtime
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Rokrocznie w okresie wiosennym kilku mówców próbuje
odwrócić bieg wydarzeń
Piąty przypis do sytuacji niewyjaśnionej
Zostałem zmuszony do napisania oświadczenia
następującej treści
Format jeszcze nie jest dany
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Zmierzch cywilny Marszownicy i marszobójcy
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Część II Terytorium marszu Ganda sektor H
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pierwsza sekunda powietrznej ciszy
druga sekunda piaskowej ciszy
trzecia sekunda morskiej ciszy
czwarta sekunda centrum rezerw psychicznych
piąta sekunda rekordowego dryfu na straży interesów
ludzi pracy
szósta sekunda odwiedza Centralę Topografii Rozumu
siódma sekunda panoramicznego pokazu od serca w dół
osiem sekund pozostawionych postaci
dziewięć sekund nie patrz mój przyjacielu
pozostało dziesięć sekund
jedenaście sekund to nie grzech
dwunasta sekunda czasu mimicznego
Trzynaście sekund – pierwszy dzień pokoju w pobliżu tych,
którzy się znają
Czternaście sekund w pobliżu tych, którzy się znają
– drugi dzień pokoju
Piętnaście sekund, a na wysokości oczu – lekcja

227

Część III
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Służbowe notatki mimiczne
Szesnaście sekund, a na wysokości oczu – miasto Ganda
Siedemnasta sekunda, a na wysokości oczu cisza
Osiemnaście godzin bez siedemnastu mgnień wiosny
Czwarty dzień pokoju w pobliżu tych, którzy się znają
Terytorium dwudziestego rozdziału słońca opowieści
Już szósty rok mija, od kiedy boga tej osady utopiono przez
przypadek
Epilog z epicentrum
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Widmo umysłu
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Czuwam z głową bogini w dłoniach do samego nieba
Bogowie między ludźmi czują się niepewnie
W kraju, w którym Heraklit dwukrotnie wstępuje do wody
w tym samym miejscu, należy postępować ostrożnie
Rzecz o tym, jak wahadło cienia wyprzedza iluminacje poezji
i co z tego wynika dla widma umysłu
Pochwała uprzejmości bez względu na okoliczności
Widmo umysłu uruchamia przeznaczenie, by nachodziło
mnie przedwcześnie
Co z metafizyką, kiedy tonacja wiersza ulega wytłumieniu
i staje się kameralna
Co się dzieje z nami, kiedy pod presją kolizji
z przeznaczeniem pojawiamy się w dwóch postaciach,
by ochronić to, co nieuchronne
Jeżeli pada śnieg, to tylko dlatego, że jest w Księdze Hatri
Czy zawsze jest tak, że wszystkie litery kształt tworzą?
Czy dobrze jest mieć w zanadrzu przyjaciół niewypróbowanych
w potrzebie? I co na to Montaigne, kiedy to próba
ostatnia? I dlaczego musimy dawać więcej,
niż bierzemy?
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Kto pamięta jeszcze poetę Krzysztofa Mrozowskiego?
– Krzysztof Karasek
Powrót księcia – Piotr Bratkowski
Głos Bractwa Orfickiego – Leszek Szaruga
O niektórych słowach kluczach Krzysztofa Mrozowskiego
– Piotr Müldner-Nieckowski

