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PIOTR SOMMER
   
    

Rower
Popatrz, to drzewo a to słup
to liście i gałęzie a to druty
i powtórz po mnie, zapamięta
bo uż ciemnie e świat

Tu biegnie pies a tu samochód
tu szosa a tu eszcze dróżka wydeptana
z okien nas coraz bleǳie widać
bo uż ciemnie e świat

A oni adą na rowerze
o ciec i syn przed nim w koszyku
wskazu e palcem każde słowo
i palcem sprawǳa świat

Ktoś ich popęǳa
nikt nie popęǳa
wciąż eszcze widać
mało co widać
bo uż ciemnie e świat
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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