


 

 

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.

BOŻENA KEFF
  

Mdlejący afrykański dyplomata
Sto ę na przystanku PKS-u, po drugie stronie drogi ciągną się pola: płaska ziemia, gołe
drzewa, nisko zawieszone ciemnoszare chmury. I tak samo aż po horyzont. Przy eżdża
autobus. Drzwi się otwiera ą i ze środka wysiada aykański dyplomata. Barǳo czarny —
z samego serca kontynentu. Ma na sobie asny garnitur, w ręce trzyma skórzaną płaską
dyplomatkę.

Rozgląda się. Podnosi głowę i patrzy w niebo. Szarze e, opiera się o słup z rozkładem
azdy i osuwa się na ziemię.

Rzucam się, żeby mu pomóc, cucę go, rozluźniam krawat, pod głowę — ziemia est
wilgotna — podkładam dyplomatkę. Wreszcie otwiera oczy. Pomagam mu wstać. Stoi
— mięǳy tą płaską ziemią a ciężkim niebem.

Znowu robi się szary, znowu mi zemdle e — bęǳie mdlał sto i więce razy; on się
nie przystosu e! Trzeba się stąd wydostać, oto edyne wy ście.
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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/keff-mdlejacy-afrykanski-dyplomata
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/keff-mdlejacy-afrykanski-dyplomata
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5783
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

