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Mahler forever
O Röschen roth¹! Tak mistrzowie
posługu ą się cytatem. Sto ę na
progu i myślę ak dźwięk
przenika two e ciało. Czy est
ak niebieskawe płomyki gazu?
Jak ta pianka na woǳie,
gdy pod ciśnieniem wypływa
z kranu? Bo ę się myśleć o mgle
wśród żerǳi, na których
opiera ą się krzaki pomidorów;
czy dźwięk est ak ona, czy może ak
te krzaki — odnogi w różne strony
niesymetryczne łodygi i liście?

Czy mógłbym dźwięk przełożyć
na dotyk? Rankiem to dobre pytanie,
gdy stożkowate dachy poniemieckich
domków zaczyna ą się roz aśniać.
Ulica est eszcze zamroczona,
ale przecież est nisko, nisko, tak,
że nie słyszy mo ego pytania.
Czy to nie głupio uklęknąć i brukowi
szeptać do kamiennego ucha?
Czy to nie głupio tak straszyć
Biegańską,
która podgląda ze swo ego okna?
Ona uż biegnie tuta i poły szlaoka
furkoczą ak flagi. O ten dźwięk nocą
choǳiło, w zamiera ącym akorǳie;
na ego tle
ostatnie w perkus i taneczne akcenty.

¹O Röschen roth — agment wiersza Johanna Wolfganga Goethego wykorzystany w II symfonii Mahlera.
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