


 

 

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


*** (Wsiadłem)
Wsiadłem. W przeǳiale sieǳiał tylko eden facet
i spał, lecz gdy wkładałem plecak na bagażnik,
obuǳił się i stopy w brunatnych skarpetach
położył na sieǳeniu, które a za ąłem,
żeby się na nim zaraz ułożyć i zasnąć;
teraz nieodwołalnie bęǳie e tam trzymał
do końca, w każdym razie nie wysiąǳie w Kępnie,
zatem mnie pozosta e tylko: naśladować
ego sposób kłaǳenia się do snu, lub sieǳieć
w butach i czuwać, czytać „Austerię”. Z przeǳiału
obok dobiega bełkot akiegoś wariata.
Dręczy mnie doskonałość całkiem pustego sieǳenia,
która tu była, zanim a tu wsiadłem.

Domanin,  maja 
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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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