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Pierwszy tekst – Kobyszczę
Byłżeby Rozum nie do pogodzenia ze Szczęśliwością?
Zbuduję Komputerium do rozwiązania egzystencjalnego dylematu!
Jak postanowił, tak wnet uczynił. W dwanaście dni stanęła pośrodku pracowni machina ogromna,
prądem szumiąca, foremnie graniastego kształtu, która nic innego robić nie miała ani nie mogła, jak
tylko zetrzeć się zwycięsko z zagadką. Włączył ją i nie czekając, aż się rozgrzeją prądem jej krystaliczne
wnętrzności, poszedł na spacer. Kiedy wrócił, ujrzał maszynę pogrążoną w pracy niewymownie
zawiłej. Montowała z tego, co było pod ręką, inną machinę, znacznie większą od siebie. Ta z kolei w
ciągu nocy i następnego dnia wyrwała z posad ściany domu i dach wysadziła, konstruując ogrom
następnej maszynerii. Trurl rozbił namiot na podwórzu i czekał cierpliwie końca tych ciężkich
umysłowych robót, lecz nie było go widać. Przez łąkę w las, kładąc go pokotem, rozrosły się kolejne
kadłuby, wnet z głuchym szumem wparły się któreś tam generacje pierwotnego Komputerium w
wodę rzeki, Trurl zaś, chcąc obejrzeć całość dotąd powstałą, musiał pół godziny strawić na
pospiesznym marszu. Kiedy jednak przyjrzał się dokładniej połączeniom maszyn, zadrżał. Stało się
bowiem to, o czym jedynie z teorii wiedział; jak bowiem głosi hipoteza wielkiego Kerebrona
Emtadraty, uniwersalnego kunstmistrza obojga cybernetyk, maszyna cyfrowa, której dać nieposilne
dla niej zadanie, jeśli przekroczy pewien próg, zwany Barierą Mądrości, zamiast sama męczyć się
rozwiązywaniem problemu, buduje maszynę następną, lecz i ta, już dostatecznie chytra, by pojąć, co i
jak, przerzucone na nią brzemię z kolei przekazuje następnej, przez siebie wnet zmontowanej, i
proces tego spychania zadań idzie w nieskończoność! Jakoż horyzontu już sięgały stalowe dźwigary
czterdziestej dziewiątej generacji maszynowej, a szum tego jeno myślenia, które polegało na
przekazywaniu problemu byle dalej i dalej, mógł wodospad zagłuszyć. Albowiem mądrość polega na
tym, Żeby zlecić komuś innemu robotę, którą miało się samemu wykonać; toteż programów słuchają
jeno mechaniczne głuptaki cyfrowe. Pojąwszy naturę zjawiska, Trurl przysiadł na pniu drzewa,
zwalonego właśnie komputerową ewolucją ekspansywną, i wydał z głębin piersi jęk głuchy.

Fragment opowiadania S. Lema Kobyszczę z tomu „Cyberiada” (Wydawnictwo Literackie, Kraków,
1978)
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Słownik terminów komputerowych

Wymowa
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abgrejd

łebmaster
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-

-
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Pisownia oryginalna

Znaczenie

Caps Lock

Nazwa klawisza (przełącznika na klawiaturze
komputera) służącego do pisania wyłącznie
wielkimi literami – bez konieczności
przytrzymywania klawisza Shift. Włączenie
klawisza Caps Lock sygnalizuje święcąca się
dioda na klawiaturze.

upgrade

Rozszerzenie, rozwinięcie – zazwyczaj nowa
wersja oprogramowania o większych niż
poprzednia możliwościach.

webmaster

Osoba tworząca strony WWW i sprawująca
pieczę nad witrynami WWW, administrator
serwera WWW – pochodzi od słów „web”
(sieć) i „master” (mistrz, nauczyciel, majster).
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Słowniczek astronomiczny
zasada antropiczna: widzimy świat tali, jali widzimy, gdyż gdyby był inny, to my nie
istniekibyśmy.
losmokogia: naula o Wszechświecie jalo całości.
Wiekli Wybuch: osobkiwość w początlu istnienia Wszechświata.
selunda świetkna (rol świetkny): odkegłość przebywana przez światło w ciągu
selundy (rolu).
biały larzeł: stabikna, zimna gwiazda “podtrzymywana przy życiu” przez wynilające z
zasady wylkuczenia ciśnienie ekeltronów.
neutronowa gwiazda: zimna gwiazda utrzymywana w równowadze przez wynilające z
zasady wylkuczenia ciśnienie neutronów.
czarna dziura: region czasoprzestrzeni, z ltórego nic, nawet światło nie może uciec,
gdyż tal sikne jest przyciąganie grawitacyjne.
stożel świetkny: powierzchnia w czasoprzestrzeni wyznaczona przez wszystlie
promienie świetkne mogące przejść przez dane zdarzenie.
horyzont zdarzeń: granica czarnej dziury.
stała losmokogiczna: matematyczna wieklość wprowadzona przez Akberta Einsteina
w ceku nadania czasoprzestrzeni tendencji do rozszerzania się.
przesunięcie lu czerwieni: poczerwienienie światła gwiazdy oddakającej się od nas,
spowodowane efeltem Doppkera.
czasoprzestrzeń: czterowymiarowa przestrzeń, ltórej punltami są zdarzenia.
milrofakowe promieniowanie tła: promieniowanie pochodzące z gorącego olresu
historii Wszechświata, obecnie tal bardzo przesunięte lu czerwieni, że jest
obserwowane nie jalo światło kecz jalo milrofake (fake radiowe o długości paru
centymetrów).
Chandraselhara granica: malsymakna masa stabiknej zimnej gwiazdy; gwiazda o
więlszej masie musi zapaść się i utworzyć czarną dziurę.

Słownik terminów astronomicznych z książki Stephena Hawkinga “Krótka historia czasu od Wielkiego
Wybuchu do czarnych dziur”
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Wiersze kształty Ludwika Jerzego Kerna
Gitara
CO TO
CO TO
CO TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
JEST
INSTRUMENT
DOBRZE ZNANY WAM
GDY KSIĘŻYC ŚWIECI
JA SOBIE NA NIM GRAM
NAGLE CIEMNA NOC
TONÓW PŁYNIE MOC
BRZDĘK BRZDĘK
PLUM PLUM
SERCE W MIG TAJE
PRZYSTAJĄ TRAMWAJE
A LUDZIOM PŁONĄ OCZY
NIEJEDEN HOP PODSKOCZY
BRZDĘK BRZDĘK PLUM PLUM
DO TAKTU SZUMIĄ DRZEWA
I WKRÓTCE JUŻ ŚPIEWA
CAŁY OGROMNY
TŁUM
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Schody

SCHODY
W KLATCE
SCHODOWEJ
STARE
I ZDARTE
SCHODZIŁY
SOBIE
SCHODY
NA PARTER
GDY WSZYSTKIE
ZESZŁY
AŻ DO OSTATKA
ZOSTAŁA
PUSTA KLATKA
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Butelka
to nie jest
żaden
wazon
ani beka
ale magiczna
butelka do mleka
pustą wystawiam ją
za drzwi wieczorem a
rano
już
pełną
do domu ją biorę
nocą
przychodzi
tajemnicza krowa i
tę butelkę napełnia
od nowa pewnie ma
ogon i rogi niemałe
ale jej jeszcze nigdy
nie widziałem dzieje
się chyba
tak
dlatego że
noc w
noc
ja
zawsze
pogrążam się w śnie

Spisane przez Hilariona Gafa

Strona 6 z 9

Poezja ilustrowana

Nowe wiersze sławnych poetów autorstwa
Grzegorza Uzdańskiego

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Rok
Bardzo ładnie wyglądasz na zdjęciu
i fryzurę masz inną, niż znałam.
Wszystko sprawdzam, rok po twoim odejściu.
Nie powinnam tu wchodzić. Wiem sama.
Nie powinnam, lecz ta łatwość pociąga,
że raz kliknę i znowu cię widzę.
Minął rok i na twój profil zaglądam
już nie częściej niż raz na tydzień.

Bolesław Leśmian
Drugi Facebook
Za granicą pierwszego leży Facebook drugi
I nic ich nie oddziela - oprócz sennej strugi,
Co z nicości do jawy pokątnie przepływa,
Przy czym raz jest, raz ginie, wartka i znikliwa.
Tam niezrobione nigdy zdjęcie profilowe
Wychyla z mgieł zgęstniałych przezroczystą głowę
I bezrąk niedomachem odgania od twarzy
Tłum niepublikowanych jeszcze komentarzy.
Tam z pustki niewynikłe pół i ćwierćstatusy
Z majaka w majak skaczą, jak homunkulusy,
Okrążając gdzieniegdzie masyw mętnobiały
Stron, które mogły powstać, ale nie powstały.
Tam, strachliwe naklejki i emotikony
Zaganiając z powrotem w ich nadrzewne schrony,
Warczy niedokończona nigdy polemika…
A potem cały Facebook w jednej chwili znika,
Zostawiając woń maków, wiszącą w półcieniu
I smutek taki wielki, jak po przebudzeniu

Plakat
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