


 

 

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

Krowa
Krowa to ma ra skie życie!

Dba o zdrowie należycie,
co ǳień drepcze na spacery,
bo to dobre est dla cery
i figurze również służy.

Gdy podróżą uż się znuży
(czyli gǳieś po siódmym kroku),
zgrabnie kłaǳie się na boku
i, próżniacząc się na łące,
liczy kropki na biedronce.

Byka tryknie rogiem prawym
(tak leciutko, dla zabawy),
muszkę przegna i ogonem
powachlu e się z fasonem…

Kwiatek e zapachnie cudnie,
więc dwa płatki sobie skubnie,
potem zerwie akieś ziele
i ęzorem tyǳień miele.

Kiedy się do syta na e,
to czasami mleko da e.
Raz zamuczy, raz zaryczy,
lecz poza tym wciąż się byczy.

Krowa to ma ra skie życie!
Czasem e zazdroszczę skrycie…
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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
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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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