Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne
Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

ADAM WIEDEMANN


*** (nie śmiej się ze mnie)
do F.
nie śmie się ze mnie. gǳie się kończy świat
tam się zaczyna Nowe Życie. nikt
nie ufa uż śmierci. nikomu uż
nie ma potrzeby ufać. to co mówimy
est uż barǳo stare. Nowe Życie
też uż coraz starsze. za każdym razem
lepie się kończy
Kraków, maj 

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na
Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego
zgodnie z art. Art.() Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o zapisach licenc i oraz
zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna
się z nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book
można
pobrać
ze
strony:
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wiedemann-nie-smie -sie-ze-mnie
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: The Colors of Sardinia, II., 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
Lektur i pomóż nam rozwĳać bi-
 
***Przy
(nie aciół
śmiej Wolnych
się ze mnie)
bliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

