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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

ADAM WIEDEMANN


Wiersz
po nieprzespane nocy po prostu myśli się wierszem
kiedy wsiadam na rower w wyrazistym świetle poranka
wyda e mi się że gdybym tak cały ǳień eźǳił
to nawet i przed sennością udałoby się zbiec
dosłownie ak na skrzydłach nie wiǳę tych wszystkich znaków
choć reagu ę na nie co też mnie zachwyca
lecz raptem cała lekkość koncentru e się w kieszeni spodni
i uderza ak strzała z mózgu prosto w pierś
mó problem est dość skomplikowany: mam dwa klucze
duży i mały od domu i od roweru
oba zostały w poko u Jarek uż wyszedł do szkoły
i swoim kluczem e tam zamknął więc
nie mam uż po co wracać ani dokąd
roweru nigǳie nie zostawię bo mi go ukradną
w związku z czym odpada ą czytelnie i sklepy z płytami
będę echał i echał aż zapadnę w sen
Kraków, gruǳień 

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wiedemann-wiersz
Tekst opracowany na podstawie: Adam Wiedemann, Samczyk, Obserwator, Poznań .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Doﬁnansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Jens Mayer@Flickr, CC BY .
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.

