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ADAM WIEDEMANN


Czternasty
Papież Jan Paweł II dokonu e koronac i
dwóch kopii Matek Boskich na potrzeby Mie sca,
w którym się był uroǳił — ten to właśnie cud
obie kopie post factum celebrować będą.

Prawǳiwe Matki Boskie po okolicznych wsiach
szlachetne współzawodnictwo pode mą z kopiami,
cudów wydatnie przybęǳie, Papieży i koron,
zasłynie cała Polska owymi Matkami.

A Matka Boska w niebie uż ledwo się trzyma na nogach
pod ciężarem tych koron i srebrnych sukienek,
a eszcze mo a mama woła za mną na schodach:
Matko Boska, tyś znowu nie ubrał skarpetek‼!

Więc choć nie wie za barǳo, na co Je eszcze skarpetki,
naciąga e cierpliwie na Swe święte stopy
(bo choć Królowa Polski od sześciuset lat,
z gramatyką wciąż eszcze ma pewne kłopoty)…
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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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