


 

 

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.
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Poranek Filonka
Prze dźcie góry, prze dźcie lasy,
Na calutkim Bożym świecie
Szczęśliwszego pewno kotka,
Niż Filonek — nie zna ǳiecie.

Nasz Filonek, kotek bury,
Ma futerko w żółte łaty,
I est sobie edynaczkiem
U swe mamy i u taty.

W domku u nich często bieda,
Myszki barǳo pomądrzały,
Czasem tata nie ułowi
Ani edne przez ǳień cały.

Ale nigdy się nie smuci,
Choćby bieda nie wiem aka…
Bo mu serce rozwesela
Widok synka edynaka.

Ledwo ranek zorzą błyśnie,
Ledwo ze ǳie asność słonka,
Śpieszy mama, śpieszy tata,
Do syneczka, do Filonka.

Mama ślicznie przyśpiewu e,
Albo cudną prawi ba kę,
A zaś tata w kamizeli
Tańczy z synkiem, paląc fa kę.

Przez ǳień cały ciężka praca,
Ciężkie troski i kłopoty,
Lecz ak słonko e wyzłaca
Tego ranka promyk złoty!
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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.
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