


 

 

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

PAWEŁ BERĘSEWICZ
    

Co pan lubi jeść?
Naprawdę chcecie wieǳieć?
Tacyście wszyscy śmiali?
A eśli lubię śleǳie,
to nie wy ǳiecie z sali?

No to… wątróbka może.
Na lepsza est kurczęca.
Już wam się robi gorze ?
Dopiero się rozkręcam!

Szpinaczek! Gęsty, gładki.
A coście tacy blaǳi?

Jeǳenie

Jem szpinak na obiadki
i wam bym też to raǳił.

Co dale …? A! Brukselka!
W masełku z bułką tartą.
Przepyszna, choć niewielka.
Polecam. Jeǳcie. Warto.

A są też eszcze flaczki,
ślimaczki,
kaczki,
raczki.
O! Albo bób! Lubicie?
Ech, można przeżyć życie
naprawdę smakowicie!
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