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ADAM WIEDEMANN


Dobre maniery
Jesteśmy wszyscy zbyt uprze mi Gdybyśmy
byli mnie mnie byśmy się krzywǳili
Wciąż tylko mnie i mnie Dlaczego cię tak mało?
Coś ci przecież zawǳięczam To mo e
niedopatrzenie

Wygłupiam się (za dużo
gości na te imprezie)
Już się nie mogę obuǳić To uż przeszłość
Przeźroczysta Spó rz na nią Czy mnie wiǳisz?
Sieǳę pod stołem i słucham Pod tapczanem
kałuża atramentu Spó rz: estem błękitny

Nie ma kogo przepraszać nie ma czego pamiętać
nie ma na kogo patrzeć Ma się zaraz dreszcze
Ży emy Nie da się ukryć
Ktoś był tak uprze my

Kraków,  kwietnia 
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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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