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Skrucha Józi
Co to Józia tam zbroiła,
Że się tak za drzewo skryła,
I oczki się podnieść wstyǳi?
Myśli, że e nikt nie wiǳi?
Wiem a, wiem, co to za sprawa:
Panna była zbyt ciekawa
Co tam mieści słoik który,
I wy adła konﬁtury.
Ach, ak brzydko, ak nieładnie!
Jak na sercu e niemiło!
Każdy teraz ą zagadnie:
— Panno Józiu! Jak to było?
Nikt nie wiǳiał. Prawda, ale
Czyż nie zdraǳą oczki, buzia?
Każdy pozna doskonale:
Konﬁtury z adła Józia!
Nawet Filuś… Boże drogi!
Ten rozszczeka w całym domu.
Filuś! Filuś! Tu… do nogi!
Jak tu w oczy spo rzeć komu?…
— Wiem uż! Pó dę do mamusi,
Powiem wszystko szczerze, pięknie,
Mama mi przebaczyć musi,
Bo mi z żalu serce pęknie.
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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.
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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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