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LE-SYLWA
Leszek Szaruga

Pomysł zapisu informacji (nielogiczny). 
Część IV

KUĆ, PÓKI GORĄCE

...piękno wszechrzeczy wyrasta niejako z przeciwieństw... 
Św. Augustyn

1.
zło przekuć w dobro nicość w byt miecze
w lemiesze

2. 
cech boskich kowali bez przerwy się trudzi
przekuwa mity w byty zwykłych ludzi

3.
sen się w jawę obraca jawa sensy
śni

4.
kowadło iskrzy
młoty
młócą czas
w kres

5.
mam czas nie mam 
daj mi trochę
czasu ze swej
świątyni 

z mennicy mój
czas jest mi dany
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LUSTRO

posłała mi lustro 
labiryntem snu
ptaki płonęły 
wniebogłosy słońce
wymknęło się z rąk 
saperowi upadło mi
pod stopy i spełzło
na niczym

nastała ciemność
pełna szeptów i
słychać było cichy 
lustra krzyk

zbudź się rycerzu tak
mnie wzywała płomyki 
słów w jej ustach 
oświetlały drogę
donikąd 
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SŁOŃCE ZA SŁOŃCEM

wypluwałem słońce za słońcem
rzygałem gwiazdami z gardła mi spływała
droga mleczna i wokół
płonęły wszechświaty

w roziskrzonej przestrzeni ogień
wciąż odmieniał swe barwy i
rozpryskiwał się w ciemność
wyjarzał się w czerń

pękały galaktyki i eksplodowały
atomy puchła ciemna
materia i wyświetlał się
sen

płynąłem w oceanie
ciszy wśród wybrzmiałych słów
umarłych i nie narodzonych jeszcze
ludów pod czarnym
słońcem bólu
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KATARYNA

nie wiem co
z tego że nie
wiem co
z tego że
nie wiem co

się dzieje to
się dzieje
poza mną to
mnie nie
rusza i

nie wiem co
z tego że nie
wiem co

ROZSYPKA

żołnierze pamięci
źle umundurowani
powstańcy w zdobycznych
hełmach maszerują

w przyszłość 
tłumaczą

się z siebie i idą
za daleko giną
we mgle

zapomnienia
śmiechu
bólu

1.01.2008
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TRANSCZŁOWIEK

obecna wersja człowieka zostanie
zastąpiona przez nowe wersje

nowe wersje człowieka będą
ulepszone i zostaną później

zastąpione przez nowe wersje
człowieka który już nie będzie

człowiekiem ale wciąż zachowana
zostanie ta więź która nas łączy

z adamem i ewą a raj nie zostanie
odzyskany
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