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Ogródek
Ach! akżem a szczęśliwa, mówiła Celinka,
Rzuciłam ziarnko w ziemie, uż z niego roślinka.
Takie listeczki!… tam dale … kwiatki,
Tu groch cukrowy, tam trochę sałatki;
To wszystko mo e, wszystkom a saǳiła:
A mieć ogródek, to barǳo rzecz miła!
A na to mama odpowie Celince:
Myślisz, że szczęście w ogródku? w roślince?
To szczęście w tobie, masz e wszęǳie z sobą,
Bo cnota, czucie i rozwaga z tobą.
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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.
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