


 

 

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.

STANISŁAW JACHOWICZ
  

Wychowanek
Piesku! piesku! masz ty pana?
— Nie mam ǳiecino kochana. —
To chodź z nami, sieroteczko!
Mieć bęǳiesz miękkie łóżeczko,
Jeść ci i pić chętnie damy;
A nawet poproszę mamy,
Da ci wstążeczkę na szy ę:
Nikt cię u nas nie wybĳe. —
Poszedł piesek i był długo

Wiernym sługą.
A ak ktoś ǳieciom chciał zabierać cacka,

Wpadł znienacka,
Narobił hałasu.

Tak, że skraść nie było czasu;
A więc cacka ocalały.

Patrz! ak wǳięcznym być umie nawet piesek mały.
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E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wychowanek
Tekst opracowany na podstawie: Ba ki i powiastki Stanisława Jachowicza i Ignacego Kraszewskiego z -ma
rycinami, nakł. Księgarni Dra Maksymiǉana Bodeka, Lwów .
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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.
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