


 

 

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.

JAŚ KAPELA

Lubię kiełbasę
ze zbioru: Wiersze o sobie

Muszę się przyznać, że adałem w życiu barǳo subtelne potrawy,
nawet w barǳo dobrych restaurac ach,

Jeǳenie

szczególnie ancuskich.
Powiem uczciwie, że nie zostałem zaszokowany
ich naǳwycza ną
akością,
chociaż podobno były
naǳwycza ne.

Tak mi mówiono, ale a akoś tego nie odczuwałem.

W Polsce est wiele rzeczy,
które wcale nie są gorsze.

Polska, Polak, Walka,
Jeǳenie

Lubię wszystkie rzeczy z grilla,
w szczególności kiełbasę.

Są ǳisia w naszym kra u tacy,
którzy chcą się wedrzeć
do naszych roǳin, do naszych szkół, do przedszkoli, do naszego życia,
którzy chcą odebrać nam naszą kulturę,
naszą wolność, nasze prawa,
wszystkie rzeczy z grilla, w szczególności kiełbasę.

To trzeba odeprzeć.
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych
warunkach ..
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/kapela-lubie-kielbase
Tekst opracowany na podstawie: Jaś Kapela, Wo ownik MDMA, wyd. Staromie ski Dom Kultury, .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Agaricus maculatus, Anna Maria Hussey (–), domena publiczna
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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