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ADAM WIEDEMANN


Ktoś mówi do mnie
Marcinowi Świetlickiemu

Umarłam w pierwszym roku denominac i
nigdy się nie nauczyłam tych nowych pienięǳy
Zresztą po co Wszystko mi kupowali
Miałam taką ambic ę

Teraz uż mi niczego nie wypada się uczyć
mam wszystko elegancko i chyba za darmo
wiem czy włos mi się wplątał wtedy do zegarka
Wiem i nie wiem co zrobić z tą wieǳą

Lubię siąść sobie w kuchni zwłaszcza nocą
mogłabym ugotować różne smakołyki
a ednak wolę sieǳieć nie chce mi się wstawać

teraz kiedy nie muszę czekać uż na lepsze czasy
nie przeszkaǳa mi czuć się ak gdybym czekała
Kiedyś przy ǳiesz i wstanę ale razem z tobą

Kraków,  maja 

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.
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