


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

ADAM WIEDEMANN


*** [Ulica Krupnicza]
Ulica Krupnicza, mo a dobra koleżanka z pierwszego roku,
uż prawie przesta e wzruszać, uż mnie nic nie wciąga
pod dwunastkę, chyba uż nie mam ochoty popróbować,
czy drzwi się nadal tak ciężko otwiera ą,
może edynie na widok skrzynki na listy
zrobiłaby się we mnie akaś rzewność, ale nie wchoǳę,
nie zaglądam tam, odarty z porządnego adresu,
ze schodów, z ǳwonka do drzwi.
Aż tu ǳisia idę, a naprzeciw mnie ǳiewczynka
lat może siedem, z małym koszykiem pełnym marchewek.
Mĳamy się prawie przed moimi drzwiami.
I tak się roǳą te wszystkie ba ki.

Kraków, luty 

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

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wiedemann-ulica-krupnicza
Tekst opracowany na podstawie: Adam Wiedemann, Samczyk, Obserwator, Poznań .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Jens Mayer@Flickr, CC BY .
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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