Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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ADAM WIEDEMANN


Sonet
dla Marty Wojdak
nawet król, da my na to, nie wie co nas czeka
(ślepy est ten co włada, bo ciemnością włada)
więc skąd a miałbym wieǳieć, może mam halucynac e,
ǳiś, na przykład, słyszałem akieś bulgotanie
przez okno, potem łomot na korytarzu, smród
spalonego mleka, teraz znów ten chopin,
chciał błyszczeć no to błyszczy, starczy chcieć i est.
zapach pieczonych kurcząt, dociera aż do sracza,
udka, skrzydełka, piersi, wszystko odǳielnie, skwierczy
tam na patelni, łączy się w zapachu, zapach
to taki kurczak, który wreszcie umie latać.
pozbywam się zapachu (może mam halucynac e),
aż wreszcie kiedyś stwierǳę, zrośnięty z nim na stałe,
że przecież, choć nie asno, wszystko to wieǳiałem.
Kraków, paźǳiemik-listopad 
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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.

