Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

ADAM WIEDEMANN


Dwuǳiesty ósmy
dla Paszczaka
Ile tragicznych wydarzeń! Wśród nie asnych okoliczności
Stary Carrington¹ uśmiercił Araba Ahmeda.
Kryształ właśnie się dowieǳiała, robi mężowi awanturę,
Po czym spada ze schodów i szczęśliwie roǳi córeczkę.
W tę z kolei (na planie metaﬁzycznym) natychmiast wciela się
Przywołana podczas sprzeczki, bo niewątpliwie pokutu ąca,
Dusza zamordowanego. Na ten mahometański zastrzyk
Słabe ciałko niemowlęcia reagu e żółtaczką. Kryształ znowu w spazmach.
Kiedy uż est po wszystkim, przenoszę z kuchni do swo ego poko u
Pewną ilość kompotu, który stopniowo pochłaniam
Na przemian z prozą krytyczną Mariana Stali,
W które zawieruszone przypadkiem słowo wirydarz
Ko arzy mi się niespoǳiewanie z czymś barǳo przy emnym,
Ale dopiero po chwili przypominam sobie konkretnie, z czym.

¹Carrington, Blake — bohater serialu Dynastia. [przypis edytorski]

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wiedemann-dwuǳiesty-osmy
Tekst opracowany na podstawie: Adam Wiedemann, Samczyk, Obserwator, Poznań .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Doﬁnansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Jens Mayer@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
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