


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

IGNACY KRASICKI
 

Wóz z sianem
Przy powrozie

Na wozie
Głupota, Lenistwo, Praca,
Koń

Wielki ciężar konie wlekły,
Więc sobie rzekły:

«Aby naszą pracę skrócić:
Stara my się wóz wywrócić».

I tak się stało:
Siano się w woǳie zmaczało.
Ale czego nie dociekły¹,

Cięższe, bo zmokłe, do domu przywlekły.
A nim wyschło bywszy w woǳie,
Pracowały trzy dni w głoǳie.

Głód

¹nie dociekły — nie domyśliły się, nie przewiǳiały. [przypis edytorski]
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