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IGNACY KRASICKI
   

Gospodarz i drzewa
Gospodarz, o ozdobie myśląc i wygoǳie,
Zbyt obcinał gałęzie drzew w swoim ogroǳie.

Drzewo, Ogród, Gospodarz,
Przemoc

Przyszła esień; daremnie na wiosnę pracował —
I szpaleru¹ nie zrobił, i drzewa popsował².

Jesień, Wiosna

¹szpaler — równo przystrzyżony żywopłot. [przypis edytorski]
²popsować (daw.) — popsuć. [przypis edytorski]
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