


 

 

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.

STANISŁAW JACHOWICZ
  

Jabłoń i chłopczyk
Wszedł chłopczyk do ogrodu, stanął przy abłoni,

I tak przemawia do nie :
«Mo a ty abłoneczko, drzewko ukochane;
O akież ty masz śliczne abłuszka rumiane!
Patrząc na two e szczęście, serce się rozpływa».

Na to abłoń odpowie: «Tak, estem szczęśliwa
Alem a nie odrazu taką ak ǳiś była:
Na przód mnie ręka Boska ziarnkiem utworzyła.
Byłam barǳo maleńką, kiedym wyszła z ziemi,
Ledwie mnie kto mógł do rzeć z listkami mo emi.
Rosłam szybko, wesoło, przy Boskie pomocy,
W ǳień świeciło mi słońce, rosę miałam w nocy;
Kiedy deszczyk polewał pola i ogrody,
I mnie się też dostało. Abym uszła szkody,
Z czasem przychylna ręka podporę mi dała,
Skorom po kilku latach uż siły nabrała;
Wiosna z wonnych kwiateczków uwiła wianuszek,
A ǳiś mi Bóg łaskawy dał tyle abłuszek.
Tak ak się ze mną ǳiało, tak się z wami ǳie e,
W maleńkich pokłada ą roǳice naǳie ę,
Pan Bóg czuwa nad niemi, przełożeni strzegą,
A kiedy do rzałego uż wieku dobiegą,
Trudów, starań, zabiegów owoce przynoszą,
Pożytkiem są dla kra u, roǳiców rozkoszą.
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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 w domenie publiczne .
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/ ablon-i-chlopczyk
Tekst opracowany na podstawie: Ba ki i powiastki Stanisława Jachowicza i Ignacego Kraszewskiego z -ma
rycinami, nakł. Księgarni Dra Maksymiǉana Bodeka, Lwów .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Paulina Choromań-
ska, natomiast korektę utworu ze źródłem wikiskrybowie w ramach pro ektu Wikiźródła. Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.

Okładka na podstawie: Apple trees, Christine und Hagen Graf@Flickr, CC BY .
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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