


 

 

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


Piętnasty
Jasiu w Gliwicach, ja w Ostrowie Wielkopolskim
O tej samej goǳinie wsiadamy do pociągu.
Zresztą wcale nie wsiadam, wymyślam sobie tylko
To zdanie ( ego rytm) z zamiłowania do wszelkich ednoczesności

Ale tu nagle akieś szaleństwo. Na wszystkie perony
Pow eżdżały pociągi do albo ze Szczecina,
A także z ominięciem stacji Szczecin Główny.
Pani w głośniku ak nakręcona: Szczecin i Szczecin.

Nie mogę tego słuchać. Ryzyku ąc, że przegapię
Swó pociąg, zakładam słuchawki, włączam na cały głos walkmana
(Igor est znowu u mnie Numer Jeden, z kobiet — Yoko),

To naprawdę nic przy emnego, obserwować, ak w samym środku
Świata, ułożonego misternie z niespełnionych pragnień,
Spełnia się ni stąd ni zowąd akieś nie wiadomo co, pewnie nic.

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.
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