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ADAM WIEDEMANN


*** (Dopiero pod prysznicem)
Dopiero pod prysznicem w upiornie puste (zalane
światłem arzeniówek) wspólne łazience uzyskałem pewność,
że należało ten ǳień zakończyć rozmową po ancusku
z tym chłopakiem kaleką, który swoim z awieniem się w kuchni
zakłócił nam cowieczorne liczenie pienięǳy i przeciąganą w nieskończoność herbatę.
Bo tymczasem, to zupełnie bez sensu, skonał tu na moich rękach Naruz Hosnani
(a ty, Larry, ak tam, ży esz eszcze? i twó edyny sweter
zapinany na zamek błyskawiczny, czyżby leżał uż tylko
w mo e szafce na stare czasopisma [a ta szafka⁈]),
a, doprawdy, ta śmierć, po które poszedłem się wykąpać,
zmyć z siebie ten deszcz, eszcze belgĳski, wcale nie musiała
nastąpić właśnie tuta , tkwi teraz we mnie zupełnie niepotrzebna:
całkiem ak a, sieǳący tuta teraz, nie porównany z nikim
w kalectwie (mo ego ęzyka), mó pokó uż cały sapie
i po ęku e przez sen, i akie prawǳiwe est teraz właśnie to,
co mnie ominęło; gǳieś na progu widoczności ciągle eszcze
zmienia ą się światła.

Luxembourg,  paźǳiernika 
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