


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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ADAM WIEDEMANN


*** [Tyle było śniegu]
Tyle było śniegu ǳieci tyle radości miały
a teraz w ziemię wsiąknął po trochu śnieg cały
ǲisia est właśnie nieǳiela ǳieci pó dą do kościoła
właśnie po takie ziemi aka się Panu Bogu podoba

Kopiec J. Piłsudskiego czeka aż ktoś go odnowi
cóż z tego skoro sam Pan Bóg znęca się nad nim złośliwie
Ja tam byłem raz eden nic nie mam przeciwko Kopcowi
lecz Pan Bóg wciąż musi tam sieǳieć więc wcale Mu się nie ǳiwię

Pan Bóg nie może wybierać słońca albo cienia
ogląda po sto razy na głupsze przedstawienia
wącha wszystkie perfumy wdycha wszystkie smrody
zażera ąc się tortem cierpi zgony i porody

Trudno się Panu Bogu arcyǳiełem wzruszyć
gdy ednocześnie wiǳi wszystkie brudne uszy
Wszechmocny — a nic nie poraǳi na koszmar Wszechobecności
nie mie my Mu więc za złe tych paru nieuprze mości

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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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