


 

 

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.

AGNIESZKA FRĄCZEK

Koza
Ach, cóż to za psotne zwierzę!
Na pochyłe drzewo wlezie,
bez wahania płot przeskoczy,
późnie się na niego boczy¹.

Z grac ą nosi schludną brodę
i z uporem wchoǳi w szkodę²…

Skubnie wonne róży płatek
i stratu e część rabatek³,
potem przednie swe kopytka
chytrze wsaǳi do korytka
i, niewinne robiąc minki,
połknie podwieczorek świnki…

A w dodatku, moim zdaniem,
est odważna niesłychanie!

Gdy zza dorodnego krzaka
zobaczyła raz ślimaka,
to krzyknęła: „Meee!” i… w nogi!

Co za potwór! On ma rogi‼!

¹boczyć się — gniewać się, być obrażonym. [przypis edytorski]
²wejść w szkodę — spowodować szkody w uprawie (np. przez zdeptanie zboża zasianego na polu). [przypis

edytorski]
³rabatka — grządka z kwiatami. [przypis edytorski]
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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