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IGNACY KRASICKI
   

Osieł i wół
Osieł podczas upału szuka ąc ochłody
Postrzegł, iż pasterz bydło prowaǳił do wody.

Korzyść, Opieka

Zbudował się¹ z takowe dobroci człowieka,
A gdy przyczyn postępku tego nie docieka,
Rzekł mu wół: «Cuǳy przykład niecha cię nauczy:
Siebie on, nie nas kocha — żeby zarżnął, tuczy».

¹zbudować się czym a. być zbudowanym czym — zyskać otuchę, naǳie ę lub wyrobić sobie dobre zdanie
z powodu czegoś (czy egoś postępku, obserwowanych z awisk itp.). [przypis edytorski]
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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.
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/osiel-i-wol
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
https://artlibre.org/licence/lal/pl/
https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/osiel-i-wol
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1975
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

