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ANDRZEJ SOSNOWSKI
  

Jesień
Oni też przekracza ą miarę, burmistrz i elita,
przysyła ąc listy pełne świetnych ofert
życia tak zawrotnego, że blask na peronach
gra ak pozytywka i ktoś parska śmiechem
kiedy wiatr podrzuca liście i odsłania krew,
którą skryło złoto esieni. I chce się płakać,
bo cierpimy oszczędnie pośród znacznych ofiar.
Ale ktoś komuś tłumaczy, że ży e zachłannie,
przeskaku ąc z nocy w pospieszne poranki,
a ktoś tłumi skowyt, wkłada ąc wieczorem
ironiczny uśmiech ak dwurzędowy garnitur.
I tylko esienią zdołasz poznać ideoplastykę
snu, co wyrasta na zboczach powietrza:
in girum imus nocte et consumimur igni¹
(w koło iǳiemy nocą i trawi nas ogień).

¹in girum imus nocte et consumimur igni (łac.) — tekst przetłumaczony w kole nym wersie; zwraca uwagę
fakt, że est palindromem, t . od końca czyta się tak samo, ak od początku. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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