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LE-SYLWA
Leszek Szaruga

Pomysł zapisu informacji (nielogiczny). Część VIII 
– ostatnia

TOŻ   SAM  OŚĆ

NAZWISKO
IMIONA

DATA URODZENIA
MIEJSCE URODZENIA

IMIĘ OJCA
IMIĘ MATKI

ADRES ZAMIESZKANIA
PESEL
NIP

KOD KARTY KREDYTOWEJ
NUMER KONTA

KOD WEJŚCIOWY DO DOMU
NUMER TELEFONU
NUMER KOMÓRKI
NUMER BUTÓW

NUMER GARDEROBY
NUMER PASZPORTU

NUMER DOWODU OSOBISTEGO
ETC

C.B.D.O.
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KTO CHCE BRONIĆ REPUBLIKI

zgromadzenie ludu któremu przewodził
trybun Tyberiusz Gracchus podjęło decyzję
by lud który Rzymu przed najazdem bronił
obdarować ziemią i wesprzeć skarbami
króla Pergamonu lecz decyzja owa
podjęta została bez zgody senatu

senat zaś obradował w pobliskiej świątyni
pontifex maximus Nasica Serapio
uznał Tyberiusza za tyrana który
chce podeptać prawa wezwał senatorów
by zgładzili wroga rzymskiej republiki

ci porwali pałki i ławą ruszyli
na Kapitol aby porządek przywrócić
Publiusz Satyreius pierwszy był uderzył
Lucius Rufus zadał cios drugi a ciało
z innymi trupami do Tybru wrzucono

lecz to nie był koniec reform Tyberiusza
którego brat Gajus wybrany trybunem
zabitego projekty z sukcesem wypełnił

a morał z tego żaden i nie dla morału
spisuje się czyny notuje rozmowy
losy republiki były przesądzone
podobnie cesarstwa w które się zmieniła
historyk gromadzi takie epizody
futurolog grzebie w ruinach przeszłości

co z tego wynika nie bardzo wiadomo
chociaż byśmy chcieli wiedzieć o co chodzi
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KOSMICZNA MUZYKA

p o z a  c z a s e m
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KOD EX

1.
informacji o świecie zapewne nie mamy
zbyt wiele jednak z tego wcale nie wynika
że nie istnieje to o czym nie wiemy

2.
jeśli istnieje to o czym nie wiemy
to jednak mamy informacji domysł
który tym samym też jest informacją

3.
byt oraz niebyt jednako istnieją
stoją przed sobą niczym dwa zwierciadła
w których się odbijają nie dając obrazu
niczego co by było bytem lub niebytem

4.
niebyt niebytu bytem się nie staje
zaś niebyt bytu staje się niebytem
o bycie bytu nic nam nie wiadomo
na pewno ale snujemy domysły

5.
to samo tyczy bytu informacji
która o bytu niebycie nam zdaje
sprawę niejasną co być może znaczy
że nie ma nie ma żadnej informacji

6.
bez informacji cóż poczniemy teraz
nie wiemy jakie będzie rozwiązanie
i czym zakończy się to dochodzenie
do siebie gdy stajemy w obliczu nicości
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Edyta Łukawska, maski


	s-97
	s-98
	s-99
	s-100
	s-101
	s-102

