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Pifuś-Malarz
— Co tu dużo atramentu
Na pochwałę psuć talentu! —
Kotek Pifuś, malarz młody,
Był talentem pierwsze wody.
Chciała dama być różowa?
Namalował ą od słowa,
Choć z natury damy skóra
Była szara, albo bura.
Gdy malował dygnitarza,
(Jak to często się wydarza),
Który był mopsikiem drobnym…
Czynił go do lwa podobnym.
Lecz raz przyszła myszka mała,
Co mieć także portret chciała.
Portret straszny, tak… i srogi,
By kot przed nim trząsł się z trwogi.
Pifuś chętnie przystał na to.
Wymalował mysz rogatą,
A dla większe e obrony,
Wilcze dodał kły i szpony.
Mysz się cieszy z arcyǳieła;
Lecz gdy e oglądać ęła,
Malarz — szust! — I wnet, o ǳiwo
Z adł bez trwogi myszkę żywą.
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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