


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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ELŻBIETA LIPIŃSKA

Ahaswer¹ osiadły
sercu, jakie miałem, kazałem wierzyć

Paul Celan, Zurych, Zum Storchen

czy nocami przychoǳiła do ciebie Noemi,
które nie zdążyłeś przytulić?

O czym myślałeś,
gdy two a polska żona
I two a polska córka
spały spoko nie obok?

powieǳ,
czy szczęście może wymazać inne szczęście?

¹Ahaswer — Żyd Wieczny Tułacz, bohater legendy popularne w Europie szczególnie w XVII, XVIII oraz
XIX w. (por. m.in. powieść Eugène’a Sue), z zawodu miał być szewcem, człowiekiem, który zgubił swo ą
śmierć i przez to stał się nieśmiertelny; w niektórych wers ach legendy Ahaswerus wiecznie wędru e dlatego,
że znieważył Chrystusa i został obarczony klątwą tułaczki. [przypis edytorski]
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Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
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