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ADAM WIEDEMANN


Wiersz interwencyjny
znowu est wo na znowu są wiersze o wo nie i nawet
śni mi się wo na więc prawie uż wiem ak to est
zginęły mi nożyczki ten cholera miłosz
otwierał wczora wino zawsze tak est wystarczy
moment mo e nieuwagi i teraz nie ma ich w żadnym
z pięciu czy sześciu mie sc gǳie zazwycza leżały
zapalam papierosa robię tyle rakotwórczych rzeczy
chłopcy śpiewa ą dona nobis pacem¹ za chwilę
zacznę chyba zaciekle obgryzać paznokcie

Kraków,  listopada 

¹dona nobis pacem (łac.) — obdarz nas poko em. [przypis edytorski]
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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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