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STANISŁAW JACHOWICZ
  

Mysz młoda i stara
Wy dź kochanko z ciasne chatki,
I posłucha głosu matki, —
Mówiła mysz do córki, — w świat cię wyprowaǳę,

Ja ci doraǳę:
Jak zbierać ziarneczka,
Jak się strzeǳ koteczka,
Jak łapki unikać,
Jak do amki zmykać:
Powiem ci, czem słoninka pachnie przypiekana,
Ale mnie słucha córko ukochana. —

Myszka była posłuszna i nie żałowała;
Długo sobie szczęśliwie po świecie bu ała;
Tysiąc myszek zginęło, ona edna żyła:
A czemu? bo posłuszna swojej matce była.
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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.
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