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wolnelektury.pl.
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Karolek i słońce¹
Czasem dobrze życzących nie lubimy luǳi.
Raniutko wstało słońce i Karolka buǳi.
«Ale da że mi pokó » rzecze rozgniewany. —
«O nie! odpowie słońce — wstawa mó kochany!»
«Tylko się chwilę zdrzemię, bo to barǳo miło!»
«Przewyciężyć lenistwo mile by ci było!»
«Ach akżeś uprzykrzone! A słońce się śmiało
I w oczy mu zaglądało.
Rad nie rad musiał wstawać… ale cóż za zmiana?
Biegnie zaraz chłopczyna do ogródka zrana:
Ogródek miłą wonią napełniony cały,
Tu się kwiatki krzewiły, tam ptaszki śpiewali;
Tu rosą pokrzepione zielenią się drzewa,
Łagodny wietrzyk powiewa,
Chłopczyk, akby na nowo na świat się uroǳił,
Z nieznanem dotąd uczuciem po ogródku choǳił,
Mile wspominał słońce wśród tylu słodyczy,
I rzekł: «Teraz pozna ę, kto mi dobrze życzy.»
¹Karolek i słońce — tytuł utworu poprawiono zgodnie z wcześnie szym wydaniem Bajek i powiastek z 
roku. [przypis edytorski]
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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.

