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PIOTR SOMMER
   

Do licha
Byłem przekonany, że interesu ą mnie prognozy.
Do pewnego stopnia, rzecz asna.
Na przykład wyprzeǳić akieś wydarzenie
o akiś czas, ale tak
żeby nie zamykać sobie dostępu
do przewiǳenia innych wydarzeń,
a więc mówić konkretnie
a ednocześnie wystarcza ąco szeroko
by była to prawǳiwa przepowiednia.

Miałoby to oczywiście coś wspólnego
z wyczuciem tzw. ducha czasu, ale bez tanich mrugnięć
do wiǳa, i ak na mnie ze spektaklu.

Nie ma właściwie powodu, by mówić o tym
w czasie przeszłym. Do przeszłości
należą natomiast sformułowania
w roǳa u „gałązka światła”,
co z tego, że paru luǳiom przypadły do gustu?

I cała rzecz
powinna do ść do siebie akoś od niechcenia,
nieumyślnie, przyna mnie takie
powinno być wrażenie.
Trud buǳi ǳisia mieszane uczucia.

Ale dlaczego przyczepiłem się
do te gałązki światła?
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