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ANDRZEJ SOSNOWSKI
  

Życie na Korei¹
Może uż czas powołać się na szczęście,
może nie przyprą cię do muru, może nie staniesz
oniemiały z ustami spiętymi wstydem gęsto
tłumacząc się z anachronizmu. Tylko pomyśl:
two e prędkie słowa są znowu przeczuciem
upalnych żniw i tego zachwytu o zmierzchu,
kiedy rusza ą tańce, oszołamia ące
antycypac e tych zdawkowych miłostek
orzeźwia ących ak cierpkie abłuszko,
które zrywasz od niechcenia, przechoǳąc przez sad,
nadgryzasz i odrzucasz. I życie est tak nagle
rozkosznym przeciąganiem się, protekc onalnym
ziewnięciem do słońca: uż tu esteś
staruszku? I wy, kochane ptaszyska?
Tak. Proponu ę obrządek i pacierz,
i martwię się. Oby ci się udało,
obyś nie zemdlał na szynach, na których dni
grzmią w błyszczących sleepingach,
a noce sto ą w wagonach towarowych
pod sygnałem. Rozum troszeczkę przysypia,
zmysły za mu ą kole kę i znów biorą mnie
barǳo piękne sprawy: abłka, woda, mleko,
przeczyste powietrze. A kiedy po miesz,
że na ten czy inny kwadrans absolutnie
nie zasłużyłeś, bęǳiesz mógł się napić,
pogruchotać sobie świat i nareszcie
zreflektować się.

¹Korea — wg autora potoczna nazwa warszawskiego osiedla mięǳy ulicami Domaniewską a Woronicza.
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