


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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STANISŁAW JACHOWICZ
  

Wǳięczność
Gdy nade ǳie mroźna zima,
Biedny ptaszek nieraz w głoǳie;
Bo na polu kłosów niema
Pusto w sadach i w ogroǳie.
W takie tedy porze roku,
Wróbelek biedny, zgłodniały,
Usiadł na żłobie nieśmiały,
Gǳie konik miał dość obroku.

Gościnne zwierzę chętnie sie poǳiela,
I pozysku e w ptaszku przy aciela,
A ten przy aciel był wierny i stały

Kiedy nadeszły upały,
Muchy barǳo dokuczały,
Czynnie oganiał konika.
Z dobroci wǳięczność wynika.
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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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