Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Dąb i dynia
Kiedy czas przyzwoity¹ do do źrzenia nastał,
Pytała dynia dęba², ak też długo wzrastał?
«Sto lat». «Jam w sto dni zeszła taką, ak mnie wiǳisz» —
Rzekła dynia. Dąb na to: «Próżno ze mnie szyǳisz;
Pięknaś, prawda, na pozór, na pozór też słyniesz:
Jakeś prędko urosła, tak też prędko zginiesz».

¹przyzwoity — tu: stosowny, właściwy. [przypis redakcy ny]
²dęba (daw. forma D. lp roǳ. m.) — ǳiś: dębu. [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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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.
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