


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ANDRZEJ SOSNOWSKI
  

Śmierć człowieka nieuformowanego
Jest two a: po prostu uśmiechnĳ się
do potrzeby uproszczeń, zatrzyma ciało
porusza ąc duszę, bo ten zawrót głowy
est inny niż kiedyś: nie ciężkie sny zimy
ak loty narciarskie na mamucie skoczni
ani impet wiosny: raca, szarfa tancerki
strzela ąca w mrok, po które sunąłeś
niby po z eżdżalni wprost w baseny lata.
Jak długo można wędrować po linie?
Boksu esz się z cieniem i po silnym ciosie
lecisz koziołku ąc w przestrzeń mięǳygwiezdną —
szept świata za tobą ak zdyszana lawina.

I odpadasz od spraw, co poczniesz bez spraw
sam ak palec na loǳie? Nasza mowa brzmiała
„tak, tak” w dobrych chwilach, a gdy było gorze
„cokolwiek, gǳiekolwiek”. I est coraz gorze :
przesiadu esz w kurzu przy podmie skim murze,
podrzuca ąc kamyki ak zbędny zalotnik,
patrzysz w czyste niebo, wspomina ąc chmury,
nawałnice dawnych spraw i gromkich sensów.
A nocą two e światło ściąga świat i nic —
tylko pukanie ćmy w szybę i świerszcz
akby ktoś stąpał w butach z klamerkami.
Chciałbym paść ofiarą dowolne intrygi.
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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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