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tel. 604-936-4541

Point Dental
204-130 Brew Street, Port Moody

[Suter Brook Village at Ioco&Murrey

BOTOX SPECIAL   
$7/unit + bezpłatna konsultacja

Oferta tylko dla nowych pacjentów 
z dental exam i czyszczeniem 

Profilaktyka, 
leczenie zachowawcze, leczenie kanałowe,

chirurgia i kosmetyka dentystyczna,
wybielanie zębów, korony, mosty, protezy

Dr Marian Sawicki
DENTAL CLINIC

Ponad 30 lat kanadyjskiego doświadczenia

Robimy podkłady na zamówienie.
Pomoc przy YouTube

tel. 604 728 0056

Sprawdź naszą stronę internetową:

www.MirageRecording.com

Mirage Entertainment Recording Studio
pomoże Ci nagrać własną ścieżkę dźwiękową

Masz talent? Nie zwlekaj.

POLSKA GRUPA AA
kontakt z Piotrem
604 561 9104

John Ashbery
Przełożył Andrzej Sosnowski

Ustawienia początkowe
 
Oni żyli gdzieś w Ameryce, gdy inny był świat.
Oni żyli gdzieś w Ameryce dla hien z FBI.
Oni żyli gdzieś w Ameryce, shit wins.
Oni żyli gdzieś w Ameryce na granicy z Kanadą.
 
Oni żyli gdzieś w Ameryce, którą wciąż dławi płaz.
Oni żyli gdzieś w Ameryce jednej jedynej dobrej.
Oni żyli gdzieś w Ameryce jednej jedynej dobrej.
Oni żyli gdzieś w Ameryce, która odbiera telefon i.
 
Oni żyli gdzieś w Ameryce delirycznie.
Oni żyli gdzieś w Ameryce smutno.
Oni żyli gdzieś w Ameryce fikcyjnie.
Oni żyli gdzieś w Ameryce wciśnięci.
 
Oni żyli gdzieś w Ameryce Stella by Starlight.
Oni żyli gdzieś w Ameryce, potędze słońc.
Oni żyli gdzieś w Ameryce pandemicznie.
Oni żyli gdzieś w Ameryce naprzeciw hotelu Ritz.
 
Oni żyli gdzieś w Ameryce, dostając w kość.
Oni żyli gdzieś w Ameryce tylko przez jedno lato.
Oni żyli gdzieś w Ameryce obok jeziora.
Oni żyli gdzieś w Ameryce dla defetystycznych wojsk.
 
Oni żyli gdzieś w Ameryce dla czystej przyjemności.
Oni żyli gdzieś w Ameryce tak dobrze, jak przypuszczamy.
Oni żyli gdzieś w Ameryce, jak wychodzi się namiętnie
z miłosnej przygody; żyli tam dzień w dzień.
 
Czy ten pączek z dziurką przypomina ci koło ratunkowe?
Oni żyli gdzieś w Ameryce, by przypomnieć ci o mnie.
Oni żyli gdzieś w Ameryce i nagle zerwała się burza.
Oni żyli gdzieś w Ameryce przedłużonej spłaty kredytu.
 
Oni żyli gdzieś w Ameryce, ale przyszedł koniec.
Oni żyli gdzieś w Ameryce, jak papier serwetki jest dla grzebienia.
Oni żyli gdzieś w Ameryce do góry rękami.
Oni żyli gdzieś w Ameryce, jakoś leci, jakoś leci.

Słaba frekwencja

Kochane widmo, co to za schronienie
w środku dnia, wśród tłumu? Będę pisał
godzinę, a potem poczytam
co napisał kto inny.


