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ADAM WIEDEMANN


Trzyǳiesty
Ząb mi wyrwali. Czytam co popadnie
i biorę czopki na bólu wygnanie;
(zza ściany ognia rozległ się śpiew…), na co
we mnie: ZARĄBAĆ te śpiewaczki w ścianie…

Wcale nie z bólu. Ból właśnie przechoǳi,
zresztą dość śmieszny wśród ze świata wieści
(zresztą na większy w życiu). Zresztą chociaż
a go nie czu ę, wiem, że wciąż się gnieźǳi

w śliniankach, w ǳiąśle. Niewinne narządy
tak udręczyłem z potrzeby porządku
w ustach… O owce mo e, zęby mo e!
Już mięǳy nami nie to, co z początku…

Cóż o nich wieǳieć, ak im mogę współczuć,
kiedyż się złączyć z nimi — chyba w zgonie?
Fiolet wieczoru wtargnął zza firanek,
uż żadną lampą go stąd nie wygonię…
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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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