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O kocie
Słychał kto kiedy, ako ciągną kota?¹
Nie zawżdy szuka wody ta robota,

Kot, Przemoc

Ciągnie go drugi nadobnie na suszy.
Suknie nie zmacza, ale wżdy mdło duszy.

¹ciągną kota — kara ośmiesza ąca: winnego przeciągano przez wodę lub błoto, okręca ąc go powrozem,
na którego drugim końcu uwiązywano kota. Stąd późnie w przenośni: wystawianie na pośmiewisko. [przypis
redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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
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Jak możesz pomóc?
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