


 

 

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

Słoń
Spó rzcie, ak ten słoń wygląda!
Zamiast nosa wielka trąba,
uszy niczym dwa wachlarze…
I sam za ął całą plażę!

Stopki też ma gigantyczne.
Lecz spogląda sympatycznie…

O! I trąbą do mnie macha!

Troszkę mi napęǳił stracha,
ale, co tam! Ja nie stchórzę!
— Cześć! Co słychać tam na górze? —
drę się, zaǳiera ąc głowę.
Czy podtrzyma tę rozmowę?

A słoń trąbą się uśmiecha:
— Może chciałbyś się prze echać?
Śmiało, wskaku , mó kolego!

Więc wdrapu ę się na niego
(trwa to chyba dwa tygodnie…)
i rozsiadam się wygodnie.

Pora się pożegnać z wami,
bo za chwilkę… od eżdżamy!
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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 .
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