Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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Skutki lekkomyślności
Powiem wam ba kę, słucha cie ǳiateczki,
Lecz korzysta cie z ba eczki.
Był gaik, a w gaiku różne, różne ptaszki;
Ale e same tylko za mowały aszki;
Kiedy bocian poważnie opowiada ǳie e,
To edno muchy łapie, a drugie się śmie e;
Gdy askółka miłości bliźniego naucza;
Jedno drugiemu dokucza;
Śpiewał słowik — uwagi żadne nie zwracało.
Ale cóż się dale stało?
Wszęǳie dowody marne czasu straty,
Tak ǳiś ży ą w ciemnocie, ak żyły przed laty,
Wróbel myśleć nie umie, sroczka tylko skrzeczy;
Albo eźli zagada, to plecie od rzeczy;
Szczygieł zamiast pracować, cuǳą pracę z ada,
I w sidełka za to wpada;
Czyżyk eszcze dotychczas ak słowik nie śpiewa,
Bo pracą, usilnością, talent się nabywa.
Kończyłem… a wtem ǳieci na siebie spo rzały:
Z nas to podobno, rzekły, wzięto te morały.
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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.

   Skutki lekkomyślności



