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* Renesans *

Żeby nam życie "w teraz"
nie zawróciło w głowach,
bo złodzieje ukradną nam 
metafizyczne portfele,
gdy umysłem będziemy 
ogarniać tak niewiele.
Wytrzymajmy jeszcze
ten rekonesans intelektualny,
to naśladowanie 
doskonałego komputera,
tą średniowieczną specjalizację,
ten czarujący profesjonalizm.
Przed nami kosmiczny renesans.
Przed nami nowy słoneczny dzień.
To my wraz z całą historią
stoimy, każdy tu i teraz.
To przed nami przyszłość
rozpościera się wszystkimi
                             ...czasami.
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* Kliknięcie *

A może wystarczy jedno duchowe kliknięcie,
i wróci wszystkim pamięć i całe oszustwo na nic.

I oczyszczanie sumień
przez zrzucanie na biednych głowy
win dla nich niedosięgnionych,
też okaże się na nic.

To może właśnie w tej godzinie
na ludzkości odbędzie się sąd kosmiczno polowy.
Załóżmy że pamięć ta będzie całkowicie prawdziwa.
Będą w niej wszystkie fakty i kłamstwa
I jednym kliknięciem duchowym
zapełni bufory głowowe prawdą,
każdy z osobna, automatycznie uczciwie,
bez pośredników, bez adwokatów i procesów.
A wyrok objawi się od wewnątrz.
Wyrok, którego nie podważy
żaden z inteligentnych sumienia makijaży.

2



Gdzie szukać będziemy 
profesjonalnego załatwienia tych spraw,
komu i ile trzeba będzie zapłacić.
I czy uda się wyprodukować 
na tę pamięć antidotum,
żeby przed prawdą się nie wydało,
to co się w sumie sumień zachowało.
Jedno kliknięcie duchowe,
a prastare najtwardsze dyski atomowe,
zwiną stary świat by pojawił się nowy.

Lepiej pójdźcie po laptop do głowy
puki czas, puki czas...

Podaję przepis na antidotum:
Prawdziwością młodości
grzej kości, grzej kości.

Jednym kliknięciem sobie go pobierz.
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* Wypracowanie z muzykologii *

Spotkanie afrykańskich rytmów
z również znającymi się na rzeczy żydami
i to jeszcze gdzieś w okolicach Londynu,
musiało wyzwolić zaburzenia w podświadomości gatunku.
I tak dzięki Bogu w Nowym Orleanie
doszło za pomocą bluesa 
do odkrycia esencji muzycznej,
muzycznego niuansu, 
                         poczucia renesansu...

Następnie doszło do prawoodstocku
oraz do zapalenia się lampy wolności.
I choć za pomocą zawiłej gry zwierciadeł
ciemność stosunkowo szybko 
poradziła sobie z konkurencją,
to i tak ślad pozostał,
budzić przyszłe pokolenia.
Tak, tak..., dobra muzyka,
dzięki Bogu, wiele zmienia.
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