


 

 

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.
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Kotek lizuś
Póki były w spiżarni sadło i słonina,

Lizał się panu kocina:
Oczki przymilał, na ramieniu siadał,
A słoninkę pomału ak z adał, tak z adał.
Pan się nawet z nim ǳielił własnemi potrawy;
Jednem słowem, kochał go i był nań łaskawy.
Brał go nawet częstokroć do swo e pościeli;
Przytem mu eszcze więce z ednał przy acieli,
Którzy kocha ąc pana, kochali i kota

Ale cóż robi niecnota?
Gdy go uż zapach nie dochoǳi szperki,
Gdy się z adły z komory gomółki i serki,
Kiedy uż wychoǳiła z szafki leguminka,

Inaksza u kotka minka.
Pieszczotną zmienił naturę,
Wzniósł ogon w górę.
Zgasła zmyślona pokora,
Słowem inny niż był wczora.
Ba nawet gdy teraz spotka
Pana kotek, a pan kotka,
Kot niby pana nie wiǳi.
Pono on się tego wstyǳi,
Że mu lizał łapki,
Gdy z adał ochłapki;

A ǳiś z miną hardą
Nagraǳa e wzgardą.

Ale to eszcze mnie sza, eszcze nieǳiwota,
Tak brzydkie niewǳięczności doświadczać od kota,

Lecz człowiek, wyższy nad zwierzę,
A tak rzekłszy prawdę szczerze,
Częście czyni coś dla czego, —
Któż w świecie nie doznał tego?
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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.
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