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Bądź czujny
Jem pierwsze truskawki w tym roku
Na stole leżą nożyczki
W telewiz i program o wyda ności pracy
Biała nić rozwĳa się z motka
Igła wbita w ego miękką sierść est ak włócznia
(Bądź czu ny)
Polska bęǳie na skra u niżu
Gołębie grucha ą
Jestem daleko w którym estem mie scu
Jestem daleko tak daleko że nie wiǳę uż siebie
(Bądź czu ny)
ǲwonek uśmiecha się nad drzwiami
Ach aki świeży zapach
Suszarka do włosów wypĳa sok z koca
Za oknem rozmowa dwóch mężczyzn
Gdybym znalazł właściwą drogę
Gdybym mógł mówić
(Bądź czu ny)
Jestem czu ny estem czu ny
Posypu ę truskawki cukrem
Światło odbĳa się od ściany
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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.
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