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LE-SYLWA
Leszek Szaruga

WYŚWIETLENIE (część pierwsza)

1.
mroki przenicowałeś na widzialną stronę

2.
wyklę typow stańlu duziem i pow
stańciektó rychdrę czygłód myślno
wablas kiprom iennymi dziświed
zienas

3.
wysłów się wyłów z oceanu
mowy
 wył zmysł i zmylił
trop
 i błędzi w głębi
wód
 toń toń i toń

wyłoń się z toni
tonów
 w blask
słońc i zgaś
gwiazd wizg

4.
PIERWSZY 
powiedz coś no powiedz coś wreszcie
DRUGI 
ale co nie mam nic do powiedzenia a to 
co chciałbym i tak się nie da
wypowiedzieć bo brak
mi słów
PIERWSZY
weź słownik weź słownik
DRUGI
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jaki słownik
PIERWSZY
jakikolwiek weź słownik i znajdź
słowa i powiedz
coś cokolwiek ale
powiedz
DRUGI
etymologiczny wezmę
etymologiczny
PIERWSZY
wszystko jedno
jaki bylebyś coś
powiedział
DRUGI
to
obłęd ktoś wyrwał
stronę akurat tę
stronę ktoś
wyrwał i nie
powiem tego co miałem
powiedzieć bo brak
słów
PIERWSZY
a jakie słowa
tam były
DRUGI
ważne tam były
ważne słowa może
najważniejsze
PIERWSZY
jakie
DRUGI
nieważne
jakie to były
słowa najważniejsze
PIERWSZY
i co co teraz
DRUGI
nie wiem co
teraz bez tych słów nie
dam rady
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PIERWSZY
to może spróbuj jakiś
inny słownik
DRUGI
a który poczekaj wiem już 
mongolsko-perski
wezmę
PIERWSZY
jesteś pewien
DRUGI
jasne jestem
pewien to dobry
słownik solidny
PIERWSZY
ale te
alfabety wiesz możesz
mieć kłopot
DRUGI
to bez znaczenia w każdym
słowniku są słowa zaraz
zobaczę nie zobaczę cholera
ktoś znów wyrwał
tę kartkę
PIERWSZY
to zobacz
inną
DRUGI
nie mogę to jest
ta strona
5.
czernieje światło
mlecznej drogi
czernieje krew
i gaśnie
źrenica wszechświata
i cisza ogromnieje

a w niej ziarno słowa
rośnie i nagle
przemienia się
w krzyk
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6.
rzeka wyrzeczeń rzecz aż niedorzeczna
lecz się wyrzecze w narzeczu do rzeczy

wistości w iście nienawistnej wieści
w istocie istnej jak liść opowieści

a niedorzeczność w pustynię się ziści
i w rzeczy samej rzeka się wyrzecze

7.
ziemia mieści się w środkowej części
łuku o promieniu osiemnastu miliardów
lat świetlnych o zmiennej stałej struktury
subtelnej i pozostaje między dwiema
ekstremami stabilna tak długo jak owa
zmienna stała którą richard feynman
określił jako jedną z największych
cholernych tajemnic fi zyki pozostanie
niezmienna wśród być może jedenastu
wymiarów wszechświata co sprawia
że życie na naszej planecie jest jeszcze
możliwe

8.
gwar gwar gaworzenia
wygarnięta muzyka
na końcu języka
jest słowo jak pszczoła
rwąca struny
brzęczące i brzmiące
a brzemienne chmury
wrzasku pierzastych brzasków
kurtyną milczenia
zasnuwają półsenne
głosy przedistnienia

9.
je szczep olsk aniez ginę łapu
kimy ży jemy cona mob
cap rzemoc w zięłasz ablą
od bieżemy 
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