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PAWEŁ BERĘSEWICZ
    

Co pan robi, kiedy pana ǳieci są
niegrzeczne?
Kiedy nabroi coś ǳieciarnia
(choǳi o córkę i syna),

Literat, O ciec, Gniew,
Kara, ǲiecko

wtedy mnie straszny gniew ogarnia
i grzmieć zaczynam.

Zębami zgrzytam, tupię nogą,
drżą w fundamentach mury stare,
przestępcom się przyglądam srogo
i straszną im wymierzam karę.

W ponurym kącie za swe winy,
obok zwaliste so w prążki,
każę im klęczeć dwie goǳiny
i muszą czytać mo e książki.

Nie no, żartu ę odrobinkę,
nie dwie goǳiny, lecz goǳinkę.
Przy książce czas im szybko leci.
Poza tym a mam grzeczne ǳieci.
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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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