


 

 

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.

ADAM WIEDEMANN


*** (Chcąc wyjechać do Austrii)
Chcąc wy echać do Austrii a może i nie chcąc,
wybrałem się pociągiem aż do Jarocina,
ale przespałem Jarocin, wysiadłem cokolwiek dale ,
wschoǳiło właśnie słońce, siąpił właśnie deszcz.

Jakaś mała mie scowość; łaziłem po pustych torach
w czarnym płaszczu, ak gdybym przynosił tu dżumę.
Lecz nikt mnie nie obserwował, odezwały się właśnie koguty,
a do mnie z Ameryki nadleciał oczywiście Waits.

Tymczasem kobieta akaś przyszła, usiadła przed stac ą,
uż od pół wieku pewnie pod ciągłą Bożą obserwac ą,
a dla mnie nie ma ąca nic oprócz ta emnic,
zamknięta z nimi całkiem bezpiecznie w płaszczyku z krempliny,
który komu innemu zapewne powieǳiałby wszystko.

Po chwili nad echał pociąg adący w przeciwną stronę,
która w sposób oczywisty była dobra i dla mnie, i dla nie .
Za dwie goǳiny miały się otworzyć wszystkie banki,
lecz my adąc, wiedliśmy o to zły milczący spór.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wiedemann-chcac-wyjechac-do-austrii
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wiedemann-chcac-wyjechac-do-austrii
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5770
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

