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znalezisko  
     koguTa

 Wygłodniały koguT  
szukał czegoŚ  
  do Jedzenia.

nagle 

 naTknĄł sie  
   na diaMenT.
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aleŻ Miał  
 pecha Ten,  
kTo cie zgubił. 

 za To Ty Jakie  
Masz szczeŚcie,  
 Że Mnie znalazłeŚ!

  Mylisz sie.  
   od WszysTkich  
 kleJnoTóW ŚWiaTa   
  WolałbyM Jedno  
ziarenko kukurydzy.
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i czego Tu sie baĆ
lisica zobaczyła W oddali lWa.  
  po raz pierWszy W Życiu.

bardzo sie   
 przesTraszyła 
i czMychneła  
  W krzaki.

  po JakiMŚ  
czasie Wróciła,  
  by przyJrzeĆ Mu 
sie lepieJ. znoWu 
poczuła lek, ale TyM  
  razeM nie uciekła.
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a kiedy spoTkała  
 lWa po raz 
Trzeci, podeszła 
i ucieła sobie  
  z niM pogaWedke.

zdanieM ezopa  
Ta baJka MóWi naM,  
Że przyzWyczaJenie 
JesT silnieJsze  
  od sTrachu. 
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   TonĄcy  
      sTaTek

 bardzo MaJeTny 
człoWiek płynĄł  
 sTaTkieM razeM 
z innyMi pasaŻeraMi.

pochodził z   aTen  
 (naJWaŻnieJszego 
MiasTa W grecJi).

 nagle  
  niebo pocieMniało i nadciĄgneła burza. 
uleWa chłosTała Morze, a Wysokie fale  
   zaTopiły sTaTek.
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przeraŻony bogacz  
 WezWał na poMoc  
boginie aTene,  
paTronke sWoJego  
  MiasTa:

  błogosłaWiona  
 aTeno, JeŚli  
  Mnie ocalisz,  
 obiecuJe  
 złoŻyĆ TysiĄc  
  ofiar W TWoJeJ  
    ŚWiĄTyni! rozbiTek unoszĄcy sie na Wodzie  

  TuŻ obok rzekł Mu na To:

   ŚWieTnie, Że 
paMieTasz o bogini,  
 ale radziłbyM ci  
   zaczĄĆ płyWaĆ.
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osioł
    peWien osioł nie Miał ani chWili  
  WyTchnienia u sWego pana, ogrodnika.  
  za odrobine nedzneJ sTraWy ogrodnik  
        zMuszał go do cieŻkieJ pracy. 

 zMeczony osioł poprosił 
Wreszcie zeusa o zMiane  
  WłaŚciciela i bóg spełnił  
Jego Życzenie. za  
noWego pana dał Mu  
 rzeMieŚlnika. 

ale praca rzeMieŚlnika  
  nie okazała sie lŻeJsza,  
    Wiec Wyczerpany osioł  
   znóW zaczĄł błagaĆ  
     zeusa o liToŚĆ.
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  TyM razeM król bogóW  
oddał zWierze  
 W rece Żołnierza,  
kTóry Wyruszył  
  z niM na WoJne. 

         WŚród szczeku  
    oreŻa i gradu  
  spadaJĄcych sTrzał  
      zaTrWoŻony osioł  
          WykrzyknĄł:

 o zeusie, Jaki  
  Ja byłeM głupi!  
   odszedłeM od 
MoJego pierWszego  
   pana i Teraz 
JesTeM bliski  
       ŚMierci.
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