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

JACEK PODSIADŁO
 

Dlaczego energetycy nie noszą mizerykordii w kieszeniach kombinezonów
„Spotkałem ciebie na wagarach, oddałaś mi się za dolara,
łapsiura, łapsiura”, śpiewa miody ksiąǳ. Z gitarą, w sutannie w plakietkach,
owinięty kółeczkiem ǳiewczyn w obcisłych spodniach i
chłopaków z indiańskimi przepaskami na włosach. Nawet eśli znuǳone,
twarze są poważne, piosenka tak naprawdę opiewa co innego,
to Wo tek dorobił księǳu dymek z napisem ak w komiksie.
Sytuac a est złożona, wolałbym opisywać rzeczy na prostsze:
ak sznur kawalerii przechoǳi przez rzekę albo skupione trwanie u spodu przedmiotów
przezieradeł z rosy obraca ących o °
kulkę świata. Z twarzy ksiąǳ est podobny do mo ego brata.
Brat nigdy nie śpiewa, zna się za to na samochodach i prąǳie, który
zabĳa od razu.
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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.

