


 

 

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

Żyrafa
— Miło spotkać cię, sąsiadko!

Skocznych małpek całe stadko
ukłoniło się żyrafie
i na szy ę e się drapie.
Bo ta szy a naǳwycza nie
wręcz pasu e na z eżdżalnię!

Szy a długa niebywale
ma też tysiąc innych zalet:
ǳięki nie żyrafa z góry
patrzy na puszyste chmury,
a gdy zechce, dla ochłody,
może z eść chmurkowe lody.

Wszystko stamtąd świetnie widać!
Szy a może więc się przydać
również wtedy, gdy w zabawie
słonik się gǳieś zgubi w trawie
albo lwiątko zawieruszy.
Raz żyrafa szy ą ruszy
i uż znaleziona zguba.

Szy a to żyra chluba!

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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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