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Piesek i biedny koteczek
Spotkał raz piesek koteczka biednego,
I temi słowy przemawia do niego:
Żyliśmy kiedyś koteczku w niezgoǳie,
Wszystko minęło, gdyś w nęǳy i głoǳie.
Oto na lepsze da ę ci kosteczki
Mięsa kawałek i trochę bułeczki:
Jeǳ mó koteczku, żal mi cię niebożę!
Pomnĳ, że piesek ǳieli się, czem może;
I ten co warczy, potraﬁ być tkliwy,
Nie pytam się, kto esteś, dość, żeś nieszczęśliwy.
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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.

