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Osioł i chłopczyk
Szedł osioł utruǳony i stąpał powoli,
Tyle obelg! o Boże! akże serce boli: —
A w tem wybiega chłopczyk, wskazał kłapoucha:
«He wiǳieliście leniucha!»


Niegrzecznyś! mówią wprawǳie, że estem leniwy,
Ależ ty bądź sprawiedliwy,
Pomnĳ: krzywǳić się nie goǳi.
Prawda, że osioł zbyt szybko nie choǳi;
Ale iǳie z powagą, powoli zostrożna,
I żadnych mu wybryków zarzucić nie można.
Ta powolność est z zasad — nie z lenistwa wcale:
Kto nosi po urwiskach, kto się pnie po skale?
Jednak sami przyznacie: czy zrzuciłem kogo?
Tego mi i niechętni zarzucić nie mogą.
Że się tam trochę spóźnię, o! to nic nie szkoǳi?
Czy przy dę ǳiś, czy utro, to się to nagroǳi;
Wszak lepie przybyć późnie , a mieć całe kości?
Nikt eszcze nie żałował swo e powolności,
A pośpiech i narowy przypłacano drogo.
Że się też poznać luǳie na osłach nie mogą!
Wierzcie mi, nie goǳi się u mować nam sławy. —
«To prawda — rzecze chłopczyk — dobrze bronisz sprawy,
Kiedy kogo sąǳimy, na bok uprzeǳenie:
Istotnie! osioł, wiǳę, nie głupie stworzenie.»
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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