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ANDRZEJ SOSNOWSKI
  

Rozmowa na wycieczce
Tyle tu stokrotek, zawilców, niezapomina ek —
spróbu zapamiętać, gdy śpiew znad horyzontu
ściera zmarszczki z czoła i kołysze pamięć
przed dryfem umysłu w słabym prąǳie nocy.
Bo sny dosłowne ak świerszczyk zostały daleko,
gǳie płacz rewoluc onisty nad Heglem.

Ale kiedy to było? Kiedyś na każdym kroku
cios obuchem sensu, ǳiś tylko niuanse,
związki mięǳy kometą i wielorybami
w nurcie Sacramento, akwenach Alaski.
I sny racze misterne, w których ona pragnie
pó ść do spowieǳi, a ksiąǳ na to: „Szaleństwo —

eżeli popełnisz drogocenny błąd
może się naroǳi nowe społeczeństwo”.

Wydoroślałe ak Bóg w nawiasie ekologii
te sny, te marzenia wpierw kończą na bruku,
a potem pod mostem i na samym dnie.
Jak opłatek ǳielimy los tych wielorybów.
Czyżby? Kiedy świat niby luźna twarz
powoli zastyga wokół czy egoś uśmiechu?
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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.
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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.
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