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wolnelektury.pl.
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Owieczka wypieszczona
Była to owieczka biała,

Niebieską wstążeczką koło szy ki miała,
A na te wstążeczce był srebrny ǳwoneczek:
Bo też to był kle not ze wszystkich owieczek.
Ależ tę baziulkę w pieszczotach chowali,
Prawie nóżką ziemi dotknąć e nie dali,
Kochali ak ǳiecię, na rękach nosili,
Trawką, kwiateczkami z rączki ą karmili,
A owa owieczka tak barǳo zharǳiała,
Że z braćmi, siostrami, bawić się nie chciała.
Aż tu ktoś ǳiateczkom pieska podarował,
Żeby ich zabawiał, i u nich się chował;
Poszła w kąt owieczka. Czyż nie znacie ǳieci?
U nich to na milsze, co nowo zaświeci.
Musiała owieczka pó ść w pole z innemi,
Sama sobie trawki wyszukać po ziemi.
Lecz e to do smaku wcale nie przypadło,
Nudne towarzystwo, nieprzy emne adło;
Nie dla nie , nie dla nie cały ród bydlęcy,
Ona siebie przecież za coś miała więce .
A więc wszystkie od nie owieczki stroniły.
Nigdy się z tą wielką panią nie bawiły,
Była nieszczęśliwą; akże być nie miała?
Gdy towarzyszkami swemi pogarǳała.
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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 .
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