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Kraków, .. — he ! co u Was
nowego słychać, bo u mnie nic nowego nie
słychać, ale może u Was słychać
coś nowego, ponieważ ak uż wspomniałem

Słowo

u mnie nie słychać nic nowego; ciekaw
estem, co takiego nowego słychać u Was,
bo niestety u mnie nic nowego nie słychać
no więc idę posłuchać, co nowego słychać
u moich zna omych, ale, ak się dowiadu ę,
u nich niestety też nic nowego nie słychać
i oni mnie pyta ą, co u mnie nowego słychać
no i niestety rozczarowali się, ponieważ
u mnie nie słychać nic nowego i powieǳiałem im,
że u moich zna omych z Buszyna też

II
nic nowego nie słychać, więc mówię,
że u moich zna omych, których Wy nie
znacie niestety, u nich też nic nowego
nie słychać. bo choǳi o to, by coś
nowego było słychać, a nie starego.
więc co słychać nowego napiszcie, bo
u mnie nic nowego, u nich też nic
nowego i u tamtych też nic nowego,
a tamci także mówią, że nic nowego
więc proszę uratu cie nas wszystkich
powieǳcie, że ednak coś nowego
u Was słychać, z poważaniem
Mirek Gonzales Flokiewicz,
Kraków ul. Krowoderska /a
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