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Skowronek
W czasy gorące

Na łące
Pasły się społem
Osieł z wołem:

Tamten chwastem ten trawą;
A pomięǳy murawą,
Tam gǳie kwiaty i ziółka —

Pszczółka.
Chwyta ący motylki, zbiera ący robaczki

Bu ał skowronek nad krzaczki.
Na edne łące wszystko się ǳiało.

Pszczółka brzęcząc w ul niosła zdobycz okazałą,
Chwast z trawą to użyczał;
Osieł beczał, wół ryczał.

Skowronek, wzbĳa ąc się, czule i radośnie
Dawał wǳięk¹ wiośnie².

¹dawać wǳięk — dodawać uroku. [przypis redakcy ny]
²Ba ka posiadała też usuniętą późnie puentę: «Tak rozum z cicha, a głupstwo z hukiem / Wychoǳą dru-

kiem». [przypis redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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