


 

 

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
  

Spacer przed siebie
Czy zasłużyłeś na górnolotną fikc ę
tego życia bez faktów, ten wszędobylski sens?
O zmroku megafony wyda ą sekrety,
słowa gór ponad które nie wybiega słońce
i w rosnącym szumie nasłuchu esz orkiestry
karnawałowych festynów: żonglerzy i pa ace
rusza ą w arterie, ǳwonki i czynele
brzęczą ak obłok ednodniowych muszek.
I serce robi w tył zwrot, i rozum iǳie w rozsypkę,
kiedy świat ciemnie e w oczach, a one pierzcha ą
stropione, tulą się pod powieki albo chowa ą
pod krzaczkami brwi, bo ma ą dość uż, dość.
Kiedy więc przestanę upadać w te światy?
Kiedy spuścisz z tonu i zaczniesz prząść cienko,
kiedy spróbu esz ułomnych pe zaży, kątem oka
spo rzysz, zbierzesz skrawki przydrożnych spraw,
zna ǳiesz punkt i z punktu zde miesz przyrodę
ze stanowiska. A potem na spacer
z kieszeniami pełnymi forsy i wonnych chusteczek
na wszelki wypadek. I wchoǳisz w wieczór
ak w strzelistą ale ę, w ciemności powietrze
gęstnie e od widm: ich głosy pulsu ą
niby rechot żab, wysoki hymn komarów.
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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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