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IGNACY KRASICKI
   

Konie i furman
Koniom, co szły przy dyszlu, powtarzał woźnica:
«Nie da cie się wyprzeǳić tym, co są u lica¹».

Koń

Goniły się pod wieczór², zacząwszy od rana.
Wtem eden z przechoǳących rzecze do furmana: Przywódca, Właǳa
«Cóż ci stąd, że cię słucha głupich bydląt rzesza?»
A furman: «Konie głupie, ale wóz pospiesza».

¹tym, co są u lica — t . koniom le cowym, poprzeǳa ącym parę dyszlową w czterokonnym zaprzęgu. [przypis
redakcy ny]

²pod wieczór — tu: do wieczora. [przypis redakcy ny]
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