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W szkole
 
E ty szkoło, nudna szkoło!

Wcale w tobie niewesoło.
Tu rozmyślasz o zabawce,

A tu siedź kamieniem w ławce
I patrz w książkę z drobnym drukiem.

 
Ale brzydko być nieukiem!

 
Rozwinęły się uż drzewa,

Lada wróbel sobie śpiewa,
Lada motyl sobie leci,

Gǳie mu kwiatek się zakwieci,
A ty w szkole… w zimie, w lecie!

 
Ale głupim źle na świecie!

 
Ławka twarda, niegoǳiwa…

Czasem aż mnie coś podrywa,
Żeby chociaż kilka chwilek

Jak ptak bu ać, ak motylek,
Żeby wybiec w łąkę… w pole…

 
Próżniak, kto się nuǳi w szkole!
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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.

  W szkole 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-szkole/
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/4758
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

