


 

 

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
    

Czy kiedyś musiał pan coś zmienić
w swojej książce?
Raz mó bohater wpadł w złość,
choć całkiem miły się zdawał,

Robak

i pannie ładne dość
chciał zrobić paskudny kawał.
Chwat ów, ak przed nim wielu,
wybrał do tego celu
rzecz obrzydliwą zaiste:
glistę!

Któregoś ranka, we wtorek
od edne z pań redaktorek
dostałem list oto taki:
„Panie Autorze!
Chłopaki
miewa ą pomysły nie lada,
lecz glista to chyba przesada.
Okropnie wstrętna to rzecz,
precz więc z tą glistą, precz!
Czy chłopiec ten, panie Autorze,
dżdżownicą obrzyǳać nie może?”

Z gniewem huknąłem w klawisze
i coś takiego e piszę:
„Pani Redaktor kochana!
Całkiem nie w smak mi ta zmiana.
Wszak czytelnika i wiǳa
glista skutecznie obrzyǳa,
a takie ma w końcu zadanie.
Niech uż ta glista zostanie!”

I mail za mailem pokicał,
I mail za mailem zaświstał,
— Dżdżownica!
— Glista!
— Dżdżownica!
— Glista!
— Dżdżownica!
— Glista!

I ak się skończyły zdań różnice?
To więce niż oczywiste:

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-kiedys-musial-pan-cos-zmienic-w-swojej-ksiazce/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Skreśliłem z książki dżdżownicę.
Skreśliłem z książki i glistę.
Zamiast nich obrzyǳa ą wspaniale…
robale.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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.

   Czy kiedyś musiał pan coś zmienić w swojej książce? 

http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-kiedys-musial-pan-cos-zmienic-w-swojej-ksiazce/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beresewicz-czy-pisarzom-czy-kiedys-musial-pan-cos-zmienic-w-swojej-ksiazce/
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/6283
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

