


 

 

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


I love noises
od kominów Muzeum Narodowego odbĳa się
światło zachoǳącego słońca chmury płyną
po niebie płyną na południe czerwone pręgi
na kominach zapala ą się i gasną zapala ą się
i gasną coraz szybcie bo chmury płyną
coraz szybcie a słońca coraz mnie więc z coraz
większą uwagą muszę się wpatrywać żeby cokolwiek
dostrzec z te sygnalizac i może bez znaczenia
lecz akże ta emne aż w końcu to co mówi
w radiu nieży ący od niedawna (choć trudno
to sobie wyobrazić) ( ak również to że naprawdę
żył) wieczny staruch John Cage sta e się powoli
wciąż barǳo cennym ale tylko szumem

Kraków,  września 
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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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