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ADAM WIEDEMANN


Jabłko
Zrobiło się zimno Ciepłą kurtkę wyciągnąć trza z sza
Ciepłą miłością otulić pożądanie drżące
o swo ą autonomię Ciepłym tłustym sosem
napełnić pusty kościół ciała Ciepłym Brahmsem uszy

Ostry szron gǳie nie spo rzeć Ale z ciałem w puchu
z miłością w sercu i nawet z potrzebą
Boga w droǳe wy ątku przemienioną w Boga
można uż iść i łapać miasto na zimnym uczynku

Teraz sieǳę w ciemności otoczony ludźmi
klekotem wierszy murem Nagle wiǳę
abłko pozostawione (w szafie) w kieszeni esiennego płaszcza
: co zrobić żeby pamiętać Żeby tam nie zgniło

Kraków,  stycznia 
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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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Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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