


 

 

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


Dwuǳiesty siódmy
Ostatni wtorek sierpnia. Prezydent Lech Wałęsa
Zdecydował się wpuścić na ǳieǳiniec Belwederu
Tłum emerytów wznoszących uwłacza ące Prezydentowi okrzyki
Domaga ących się swoich praw czyli swoich pienięǳy.

Prezydent skierował do zebranych następu ące słowa:
„Na ǳieǳińcu po lewe stronie wyłożona zostanie księga.
Uprze mie proszę każdego z Państwa o wpisanie do nie
Jednego zdania na lepie edne linĳki

Ale proszę się starać żeby zmieścić w nie dokładnie to
Z czym każdy z Państwa tu przyszedł. W ten sposób każdy bęǳie
Mógł się wypowieǳieć. Otrzymany w rezultacie wiersz
Zostanie Państwu głośno w mo e obecności odczytany”.

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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