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LESYLWA
Leszek Szaruga

WELTSCHMERZ (część druga)

8.
hier stehe ich
ich kann nicht anders
mówi i dodaje
mehr licht

eksplodują
supernowe
zmutowane mamuty
tratują planetę

bębnią
tną i bębnią

9.
I’m back in the USSR

You don’t know how lucky you are, boy
Back in the US
Back in the US

Back in the USSR
yeah

ale to już było minęło
i nie wróci więcej

tańczyliśmy przy tym
jak wariaci

jakże to nas cieszyło
i śpiewaliśmy sobie

Back in the US
Back in the US

Back in the USA ej
je
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10.
to mi nic nie mówi mówi
te słowa pękające monady
rozpadające się kruszące
w pył gwiazd przesypywane
z języka na język mówi
nie tłumacz tego to jest
niewytłumaczalne

11.
widzę jak pożera serca codziennie
jedno a gdy się dowiaduje
że zjadł serce matki zaczął
wirować jak derwisz i recytować
wiersz Jalāla ad-Dīn Muhammada Rumiego

  Nie istnieję.
  Nie jestem istotą z tego świata czy następnego;
  Nie jestem potomkiem Adama i Ewy
  Ani postaci z żadnych mitów i legend.
  Moje miejsce nie jest miejscem,
  Mój trop jest niewidoczny.
  Nie jestem ani ciałem, ani duszą.
  Należę do swej ukochanej,
  Widziałem dwa światy połączone w jeden
  I usłyszałem jego wołanie
  I poznałem pierwszy, ostatni, zewnętrzny, wewnętrzny,
  Jak oddech oddychający człowiekiem.
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12.
boli mnie serce drozda
boli mnie serce kota
boli mnie serce słonia
boli mnie serce żaby

boli mnie serce dinozaura
boli mnie serce arctolepisa
boli mnie serce pterodaktyla
boli mnie serce kotylozaura

boli mnie serce planety
boli mnie serce supernowej
boli mnie serce galaktyki
boli mnie serce kosmosu

ich rytmy zderzają się ze sobą
ich rytmy zderzają się ze sobą

13.
palą się skamieniałe
przed potopami
widłaki i skrzypy
asteroksylony kordaity
i paprocie nasienne

trzaskają płomieniami
w kuchniach i piecach
w hutach i kuźniach
zasnuwają dymami
miasta i wioski

to zemsta
za ich ekshumację
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14.
żywimy się sobą
ja tobą ty mną

miłość to pożeranie
partnerarki
partnerkira

15.
przybywają czarne pszczoły zwiadowcy
przyszłości roją się wędrowcy włóczędzy
wygnańcy z ziemi jałowej wyschniętej na wiór

śpiewają нас тьмы и тьмы и тьмы w obcych
językach których słów nie znamy i nagle ten chór
milknie cisza wypełnia przestrzeń słychać głos
pożremy wasze serca pożremy wasze słowa
i na wieki będziemy mieszkać w waszych domach

wody odeszły już odeszły wody narasta ból

16.
przenicowane lustro
odbija liście oczu
ryby ust rozbłyski
kwazarów i coś
czego nie sposób
rozpoznać ani nazwać

to coś jednak jest
bez tego nie ma nas

bolimy się
przejęzyczamy
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18.
odeszły wody i nic
się nie rodzi zdychają
nerpy Bajkał wysechł
usta w mule słów
łowią martwe ryby
omule ołomianki

słychać rytmiczne
om-ołom om-ołom

wokoło tańczą cienie
 brzmi tętent prazwierząt
i bębnienie dżdżu

19.
w pobliżu Granady
trzaskają puchary brzasku
i słychać szloch gitary
to w rytmie gra wystrzałów
Federico Garcia Lorca

  Llora fl echa sin bianco,
  la tarde sin mañana,
  y el primer pájaro muerto
  sobre la rama
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20.
poławiacze słów nowych
poławiacze słów obcych
poszukiwacze lingua
adamica łowcy snów

unoszą się na falach
grawitacyjnych płyną
przez mgławice
znaczeń eony monad

słowo w słowo
się przemienia
słowo w słowie
się przetwarza

budzi się obce
słowo wortschmerz

21.
obroty języków coraz

szybsze migotanie
znaczeń

ból
wieloświata

narasta
eksploduje

     01.01.2021
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22.
krótko i od rzeczy
do rzeczy takie
przyrzeczenie i
wyrzeczenie dwa
w jednym i
niepowtarzalnym

ale o co ci chodzi
po głowie o co
biega galopuje
kłusa w siną dal

o to coś

23.
ulotne ciało słowa

nieprzetłumaczalne
starzeje się
marszczy

kurczy w szum
spółgłosek

szumi i trzeszczy
szm trzszcz

rzszcz
szcz
cz

24.
mam ciało które

mnie usidla w sobie
lecz

bezcielesny jestem
we własnej osobie
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25.
słowo z ust neandertalczyka i słowo
z ust denisowianina wybrzmiewa
w moim słowie

w jaskiniach Ałtaju trwa
lingwistyczna orgietka

z ust do ust się niesie
to słowo to coś
zapisane w hieroglifach
kwasu dezoksyrybonukleinowego

26.
tam w jaskiniach Ałtaju
gatunki się kochają
gatunki się zabijają
tam w jaskiniach Ałtaju

to są gatunki człowieka
wspólna je przyszłość czeka
wszystkie powymierają
choć teraz się kochają

rytmicznie biegną lata
i brat zabija brata
pieśni o tym składają
biedni wygnańcy z raju

człowiek człowieka zabija
a wszechświat się rozwija
bo także bez człowieka
jakaś go przyszłość czeka


