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ANDRZEJ SOSNOWSKI
  

All that jazz
z poczekalni
Błogosław przyspieszenia. Kiedy wschoǳą gwiazdy
tęże ą rysy twarzy, ciemnie ą uśmiechy i przestwór
powraca do szyku, który za dnia rozerwany
pobuǳał two e tętno mamrocząc we krwi:
zamęt, który cię wzrusza, szy e igła słońca
co czyta w nas muzykę na ginące głosy —
a każdy niczym ścieżka na skra kanwy narzecza.
Jeżeli chcesz przyspieszyć, przesuwa akcenty
z mocnych części taktów na te przemilczane i
zważ: deseń est wytarty do same osnowy,
pyłu uczuć, dźwiękotek — więc spróbu zniweczyć
sekundę mięǳy ściegami nastro ów, żeby puściła
składnia a nowy ęzyk pokrył ślepą mapę wzruszeń
wzorem gęstym ak grad i tak błyskawicznym,
że przycichnie szmer werbli i harf, choć tło
musi pozostać, aby tym prędszy wydawał się potok
synkop, szybki ak podmuch ciszy spada ący na tych,
którzy zaniemówili ze szczęścia. I rzeczy
przemkną przez ciebie dobrze oświetlone
i tak wolne od znaczeń ak ǳień, po którego zboczach
spłynęły widoki na przyszłość.
Powinieneś ednakże zacząć od zerwania
pieczęci z księgi widm pospolitych wątków,
żeby zasnuć ich gładkość, rozpisać e na głosy,
naderwać ścięgna sensów. Przynagla wszystko,
co zniewolono do trwania. Kocha ,
ale wystawia miłość coǳiennie na próbę
snów mocnych ak piołun i nowe muzyki.
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