Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI
  ()

ǲiaǳio
Raz maleńka Fryderyka
Miała ǳiaǳię tabetyka¹.
A że stąpał dość niezdarnie,
ǲiecię pusty śmiech ogarnie.
«Przestań — rzecze e na to staruszek łagodnie —
I a biegałem niegdyś żwawo i swobodnie,
A że mi ǳiś choǳenie iǳie ak po gruǳie,
To dlatego, żem w pracy żył ciężkie i truǳie.»
Dobre ǳiecię, zawstyǳone,
Poszło płakać aż na stronę;
Odtąd zawsze w czci głębokie
Podpierało starca kroki.
Pamięta cie, drogie ǳiatki,
Nie żartować z o ca, matki,
Bo paraliż postępowy²
Na zacnie sze traﬁa głowy.

¹tabetyk (przest., z .) — osoba cierpiąca na uwiąd rǳenia kręgowego, charakterystyczny ob aw późnego
stadium edne z chorób wenerycznych. [przypis edytorski]
²paraliż postępowy — ostatnie stadium edne z chorób wenerycznych. [przypis edytorski]
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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.

Starość, Choroba, Pozory,
Świętoszek

