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GOLTZ,

nadziei i pięknych skłonności chłopcu,

Tell, który tę xirtkę do uzytku nas~'ch dzieci przystosowaI',

ninieyszą ]?r3cę ]?oświęca.
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Drugi rok temu iak w Paryź.u z drukarni sławnego
Didota wyszła xiązka" dla dobrego chłopca trzydziestu
odmiennemi charakterami, pięknemi winietalni i rycinami illurninowanemi urozmaicona. W przedmowie do
niey n1ówi Wydawca: "starałem się ażeby tak kopersztychy iako i winiety, do których text iest iaknayblitey zastosowany, wzniecaiąc w dzieciach chęć prze-

cz,ytania każdego objaśnienia, utwierdz,ały W ich palnię
ci naytrudnieysze i naywYlnyślnieysze kształty liter drukowych i pi~miennych. Potrzebną iest rzeczą, a'Żeby dzieci wcz,eśnie óswai'aiy oko z charakterami które, iakkolwiek
rzadko się utywaią, zCfwsze iednak są okazowczemi nasz,ych wyobrateh znakami." Przehonani o słuszności tych
uwag francuzkiego autora, staraliślny się dziełko iego
z potrzebne1ni od,niana1ni na język oyczysty przełożyć.
Szcz,ęśliwi będzielny , iez.eli dobre dzieci nay,nnieyszą
. ' c~ęść oczehiwaney korzyści z pracy naszey odniosą.
ł
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Gdy chłopiec będzie , się dobrze uczył, papa
zaprowadzi go do lasu i pokaze mu tego ptaka.

xy zzź.,;:-()?!
Ta sowa w dzień spi a w nocy Jata. Znayduie si~ w lasach, a głos, jey iest ,przeraźli,vy.
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Na tyln ohrągłynz .stolżhu będą lezałyzabawhi
dobrego chłopca, a w tynz porcellanowynz dzbanus-z,hu żest 71lllko .n a śniadanie dla dobrego chłop
ca.

(4)
W koszY/tU,

\

J

koło

garnuszka, iest pokraiana
bułka, którą chłopiec lubi nzaczac w nzlihu. Nie
trzeba się dotyhac noza leżącego w hoszyhu; słu
żąca sanza mu pohraie bullUt i posmaruie masłenz. Gdy dobrze przeczyta swoię lehcyą i gdy
Papa i Mama będą hontenci z niegp, dadzą nzu
cuhru do nzlika.

,
(5)

(6)

Ten ogrodnik trzyma wykopane drzewo. Gdy
ie wsadzi, urosną na niem gruszki, które chło
piec' będzie iadł ieśli dobrze lekcyą przeczyta.
Na polu za ogrodem, wieśniak orze i biczem pogania Jeanie, ażeby plug ciągnęły.

Nie trzeba

lllocno bić Itoni, bo i tak ciężko im ciągnąć.
Gdy chłopiec będzie grzeczny, zaprowadzą
go .do tego 1vieśnial(3, który mu pokaże swoie

kurczęta.

Chłopiec będzie

im

sypał

aJeruszy-

ny chleba, ale nie można ich łapać, boby uciekły.

(7)
Olo iest pasterz, który owce pasie. Siedzi on kolo wieys7ciey chaty
przy którey iest bardzo pifknie, i dokąd chłopiec wychodzi czasem na
spacer z mamą i z innemi dziećmi.
Gospodyni. w tey chacie iuz nie raz przygotowała sera i śmietany
clla małych chłopców które do niey przyydą.
Syn tey gospodyni przyniesie dla chłopca gniazdo z malemi ptaszkami, którym mozna ieść dawać, a potem wsadzić do klatki ażeby śpiewały.
Gdy chłopiec będzie grzeczny;' papa póydzie z nim do idy chatki.
Tam wszyscy ubodzy ze wsi i z miasta odbieraią iałmużnf w pienią
dzach, w zbożu, w kartoflach i w leguminie, gdy udowodnią, iż nie
przez pr'ózniactwo zostali przywiedzeni do żebrowania, i gdy okażą
śr-viadcctwa od swoiego Wóyta Gminy i od swoiego Proboszcza.

(8)
Gospodarz pokat.e takie chłopcu swoiego dzikiego wołu, który me
dawno wyrwał się ze stayni, i przestraszył wszystkich wieśniaków
sąsiedzkich.
Parobe7c długo się za nim uganiał i ledwie go zchwytał
powrozem za rogi.
Chłopiec zobaczy tam ieszcze Czarne i białe kokoszKi, które mosą Laia; psa, który będzie szczekał, ale dobrego chłopca nie ukqsi, i pię
kną krowę, którą wydoią, ażeby chłopcu mleka na śniadanie ugotować. l~okażą mu tam i ryby, które pływaią w sadzawce w ogrodzie.
Nie każą chłopcu barŃić się blizko sadzawki, z boiaźni aieby do nidy

.

/

nie

wpadł, gdyż

trzebaby

zawolać

papy,

ażeby

go z wody

wydo stał.

"

(10)

(9)
Chłopi.ec iadł śniadanie, gdy uyrzał wronę siedzącą na ziemi, bardzo blisko

domu: pozbierał pr~dko okruszyny chleba kt0rych narobił POdC7.'IS śniadania i
rzucił

ie oknem.

Skoro ptak uyrzał chleb, przyskoczył

40

niego i zaczął dzio-

bać okruszyn y; lecz chłopiec chcąc mu się dłużey przypatrzyć, wyrzucił ieszcze

okruszyny, czego się wrona zlękła i poleciała.

Było to przykro dla chłopca,

bo się bawił patrząc iak wrona zbiera okruszyny, które dla njey wyrzucił. Mama dla pocieszenia g'O, przyrzekła mu kupi.ć takiego samego ptaka.
potem, poszła z. nim do kupca, który przedaie ptaki.

W parę dni

Prl.ed sklepem ~·fisiało

mrLósLwo klatek, w kt6rych były ptaki rozmaitego koloru i kształtu.
razem śpićwały, a głos ich był tak mocny,
Vridzjął

ze- chłopiec

musiał

Wszystkie

.sobie uszy zatkać.

tam wielkie papugi i żółte kanarki; białe i szare turkawki

7.

czarną

na

s7.yi obrączką, iakby z kołnierzykiem czarnym. Mama pokazała mu także wielkie kury które miały czuby z piór na g-łowie. Były tam ieszcze piękne łabędzie

iak śnieg białe i mnóstwo innych ptaków, których chłopiec me znał.

Mama o-

biecała mu darować piękną xiążkę, w któróy znaydzie wszystkie ptaki wymalowa-

ne

l

nązwhko każdego.

Potem mu da wronę i szczygła.

(II)

ChłorJiec

widzi tu I{obietę ze wsi,
która ciągnie do miasta marchew, sałatę, i groch zielony na małym wózku. Papa kupi od ' niey' zielonego'
grochu dla chłopca, a potem kupi
•
taki wózek, który daruie chłopcu

(12)

gdy pięknie lekcyą przeczyta. Chło
piec będzie ciągnął wózek po pokoitI, ale nie trzeba prędko z nim biegać, bo się wywróci i potłllcze.
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Oto

piękny

HOJ'zyli

.

napełniony

owocem i kwiatami, które ogrodnik przyniósł do pokoju, ążeby
chłopiec ofiarował je swojey Ma•

•••

mle na ln'llenlny ..

,
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(lL1)

Trzeba

by

go ostróinic niesc, aie-

sią jabłka nże zvysypały

i nie

dotyhac Awiatów) boby powiędły.
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Oto· pi~kny zamek wktórym chło.
piec nocował, gdy jeździł daleko
.
z e s w o l m p a p ą.
O t o c z o n y o n i e s t r o wam i p e ł n emi wody i zaden dom, nie iest od
n i e g o w y Z s z y. S t o i o n d a l e k. o o d ewsi, a iednal{ wieśniacy zchodza
się do niego co Niedziela tańczyć:
i e ź e l i d z i e ń i e s t P o g o d n y.
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.Ten c~ło~ie .k pokazuie dziewczyn l e g d z l e m l e s z k a c h ł o P i e c, d l a k t órego niesie koszyk. z gruszkami za
t o, z e d o b r z e d z i ś n a li c z y ł s i e s w 0i e y l e k c y i.
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TAKIE DWIE RÓŹ E TRZEBA ZRYWAĆ OSTROŹNIE,

no

KOL1'c

w

RĘCE. ZERWAWSZY, POTRZEBA JE ZWIĄZAC WSTĄZECZKĄ I OD~
DAĆ MAMIE NA IMIENINY.
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TEN P AW MA NA SOBIE BARDZO
PIĘI(NE PIÓRf\, JEST ,TAI(ZE BARDZO
DUMNY. INDYI(, !(TORY I(OLO NIEGO STOI, NIE TAI( JEST PIĘI(NY. I(U-

(30)
RA PIJE WOI)Ę Z ~1ISI(I; JEST CZARNA, A_I(URCZĘTA JEY SĄ ZÓLTE. SĄ
c
,
TU TAI(ZE DWA I(OGUTY,!(TORE PILNUJĄ I(URCZĄT AZEBY ICH I(OT NIE
POLl\.PAL. JEDEN PATRZY CZY }(OT
NIE IDZIE, A DRUGI ZBIERA NA ZIE- .
MIZIARI(A, !('-rORYCJII(VRCZĘTANIEf

ZJADŁY.
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PSZCZOŁA, TEN PRACOWITY I POŻYTECZNY OWAD, LATA·

J4C ZATRZYMUJE SIiJ TYLKO NA KWIATACH,
lIflOD WYBIERA I DO ULA ZANOSI.

Z KTORYCH

łPIDAC TU TAKI JEDEN

UL) PRZY KTORYM PSZCZOŁY LATAJ4·

lr ULACH ZNAY-

DUJE SIEe lIIIOD DOBRY DO JEDZENIA I JAK CUKIER
K l,

SŁOD-

ALE CHŁOPIEC NIE JII/PZE ZBLIZAC SIĘ DO ULA BO

PSZCZOŁY Slf/OJEMI Ź4DŁA 111I MOCNO K4SAJ4. GDY PSCZO·

ŁY DUZO MIODU NAROBI4,

PAPA KAŻE JE PODEBRAC l

lJIIOD NA TALERZU PRZYNIEŚÓ, A WTEDY, CHŁOPIEC BlfD~IE JADŁ BUŁKĘ

Z MIODEM.
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Ko" ie,tlo lJardzo l'ożyteczne a razem naypi~knieysze zwierze. - Można zaprządz cztćry kOnie do poiazdu
i daleJtli iechać. - Stangret trzyma konie za cugle. ażeby tam szły, gdzie potrzeba. i ażelJY zbyt prędko uie
biegły. -

Można także ici-dzić konno.

a wtedy kładzie si~ siodło na konia. -

Jeden z tych koni zląkł si~ i

zrzucił jel,dca. a sam bieży czwałem uno;zilC z sobą mundsztuk i siodło. - Gdy do domu przybieży, złapią go
i zaprowadzą do stayni.

•
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•
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(50)
,v lód twardy i
"

zrobił

z nie y

'wiel{ uzbroiwszy nogi swoie
}{ością błyskawicy

chłopiec

łyżwami,

czło

przebiega z szy b-

znacżną przestrzeń.

bardzo

Tu

Ale niech

nie myśli, ażeby było bardzo łatwo utrzymać się

wtedy na .lodzie.
ści;

śliz}{ą podłogę.

iest ono

Slizganie się tal{ie, lua 'wiele trudno-

pożyteczne

i zdrowe,

gdyż

porusza ustawi-

cznie ?ialo, które się różnie zginać luusi, ażeby równo1

'wagę mialo.
każdy

'lV ymaga zateln zręczności i śrniałości. Nie

potrafi tak dobrze

ślizgać się

na łyżwach, iak ten
4*

(51)

(52)

naypienvszy, l{tóry 'v lewey ręce l{ijek trzylua., Chłopiec

"TSZy

,vidzi za nim drugiego, }\tóry założywszy ręce, pędzi

tność swoię, zawsze się wywraca, iak ten, htórego

śluiało

dać na obrazIUl, rozciągnionego na lodzie.

i zdaie

się

niby płynąć, gdy tymczasem trze-

się iey prawidel. Przez niezgrabność i nie umIelę"

wi-

Toż samo

ci, przytrzymując rę1\ą }{apelusz ażeby mu go " riatr

dzieie się i ze wszyst1\ielU w życiu.

z głowy nie zerwał, rzuca się z caley siły.

za to, że niesłuchaly swoi ego Papy, uznały swóy błąd,
gdy upadną!

Jak~

to ró-

żnica! on całych sił dobywa, gdy drugi tyluczasem po-

suwa się ze szczególną łatwością.

Lecz; biada nierostro-

pnernu, }{tóry, głuchy na przestrogi doświadczeńszych ' .
chce iść z innelui ,,, zawody w tey sztuce, nienauczy"

Oby luałe dzieci,

(54)

(53)
się bydź postępowaniem

Chłopiec tu widzi strzelca niosl!cego na ramieniu torbę a

w ręku fazYl!.

Przed nim biegnl! dwa psy dopędzaięc spło
szonego jelenia, który ucieka przed niemi do lasu.
Zabijać l~kliwe i niewinne zwi erz~ta za pomocl! strzelby,
którey sam odgłos tyle strachu w dzieciach wzbudza, zdaie

okrutnem. Ale potrzeba podała ludziom pierwsze wyobrażenie łowiectwa. Strzelec iednak iest
tak dobry iak i inny człowiek; kocha on swoi~ mamę i swolego papę.
Niepotrzeba sobie wyobrażać ażeby polowanie miało z,a cel
Satn9.- tylko rozrywkę; i pożytek iest iego celem, a potrzeba
była iego zasadl!.
Polowanie zatem iest pożyteczl1l! zabawl!, iuzto dla tego,
ze wylllagaięc cięgłego biegania i ruchu, umacnia siły ciała,
iuż dla tego, ze przynosi nam czasem. znaczl1.Q. korzyś6 w zwierzynie.

(5S)

(56)

Nazywam.y Z1-vierz.rną każde zwierze dzikie na polowaniu
zabite, ale tylko takie, którego mięso używa się clo ied zenia,
np: jeleń, dzik, sarna, zai'tc, kuropatwa, bekas, słomka,
kwiczoł, cietrzew, głuszec i t. p.
Lecz nie dla tego tylko lubiemy polowanie i szacuiemy ten
rodzay zatrudnienia, że nam przynosi zwierzynę. Powód ten
nie byłby dostateczny, bo używanie mięsa zwierz~t dzikich,
nie iest konieczD't potrzeb't, bo zwierzyna należy do potraw
wymyślnych i tylko nlożnieysi S2- w stanie często i't iadać,
bo nakoniec iest w'iele osób które zwierzyny nie lL1bi't i ni-

Lecz korzystnieyszem, a nawet potrzebnelTI iest polowanie
na zwierzęta szkodliwe. Zważmy ileto zwierz'ttiestżarło c znych,
drapieżnych i silnieyszych od człowieka. Te zwierzęta ,_ niszczyłyby wszY$tko z czego się człowiek utrzymuie, a nawet
rzucałyby się na samych ludzi. Wilk pożerałby trz09.Y, lis
kury, kaczki i gęsi, dzik zjadałby wszelkie zboże na polach,
a człowiek nieśmiałby oprzeć się napaści tych zwi6rz'tt, gdyż
ma mniey od nich mocy. Ale OPATRZNOŚĆ zapobiegła temu.
Człowiek odebrał od BOGA dar rozumu. Przez rozum, clochodz't ludzie sposobów wyniszczania zwierz'tt szkodliwych. I
z tegoto względu polowanie, czyli łowiectwo, stało się sztu-

gdy iey nie iadai't.

(58)

(57)
kę. dla ludzi potrzebnę.. Myś,liwy zabiwszy wilka, ocala przez

to trzody w całey okolicy, a w nagrodę za swoię zręczność i
-od wagę, ma z niego skórę zdatnę. na futro.
Niżeli ludzie wynaleźli strzelbę i proch, polowanie wymagało nadzwyczayney odwagi i zręczności. U p~dzano się
za dzikiemi zwierzętami na koniu i rzucano do nich ostremi pociskami. Baniany zwjerz, obracał się z wściekłościę.
do człowieka ., pragnę.c go zębami i pazurauli rozszarpać, a
wtenczas człowiek kordelasem go przebijał.~ Strzelano także
do zwierz~cia z łuku, napędzano je w sieci rozstawione koło lasu, albo naganIano na dół gł~boki, z wierzchu gał~zia-

.\.-

llli okryty. Skoro iakie zwierze na te gał~zie wskoczyło, musiało się w dół zapadać , gdyż gałęzie były tak słabe, że nie
zdołałyby utrzymać zwierzęcia. I dziś ieszcze robię. się takie
zasadzki na wilka albo na lisa. Oprócz tego zastawjaiC! sidła
na 'ptaki, samołówki i samostrzały na różne wi~ksze zwierz~ta i t. d.

Lecz kiedy został odkryty sposób robienia prochu i broni ognistey, zaczęto używać do polowania fuzyi, z którey proch
zapalony, wysadza szrót lub kul~.---t Taki rodzay polowania
iest każdelTIu myśliwemu znajomy, ale wymaga ostróżności i
doświadczenia, bo nie raz się zdarzało, że źle nabita fuzya zo-

(~)9

)

stała rozerwan~

i śmiertelnie skaleczyła człowieka. Dla tego
też dzieciom, które nie nlai2- doświadczenia i s2- nieostróżne,
niemożna fuzyi nabitey w ręce dflwać.

Wielk2- pomoc dla myśliwego przynosz,! psy gończe. Takie
psy od młodości uczyć potrzeba iak mai2- polui2-cemu clopo~
magać. Ogary, czyli psy gończe, wystrasz ai 2- zwierze z lasu i
napędzai2- do kniei. ~yśliwy zaczaiony w kniei, skoro postrzeże uciekai2-cego zwierza przed psami, strzela do niego,
zabija, podeymuie, a rozproszone po lesie ogary, za pomoc(}tr2- bki zwołuie.---- Charty dopóty goni(}- zwierza, dopóki go
nie złapi2-' a złapawszy, dusz,! go i myśliwemu przynosz(}-.--

(60)
A zatem polu:i,!c z chartami, nayczęściey strzelba nie iest potrzebn,!. Niektóre zwierzęta, iako to lisy, żyi(}- wpodziemnych
ja~nach, do których uciekai(}- od psów ścigane. Wtedy pies
powinien wczołgać się do iamy i zwierze w niey ukryte wy~
straszyć. W takiru razie używa się psów jallllzikami albo taxami nazwanych.
Do ptaków strzelai(}- myśliwi nayczęściey w lot. Czasem za~
bity ptak upadnie na wodę, albo na takie błoto, że doyść
po niego nie 1110żna. -. VVtedy potrzebny iest wyżeł, który
uluiei(}-c pływać, zabit,! kaczkę lub bekasa lnyśliwemu prz ynosi.

(62)

(61)

Papa dobrego chłopca wypocznie

U nas polowanie nie iest tak niebezpieczne, iak w tych
kraiach, w których się znayduię. wielkie drapieżne i żarłoczne zwierzęta, iako to: l wy, tygrysy, lamparty i t. d. T'alu polowanie wymaga daleko większey śmiałości i iest bar·
dzo niebezpieczne.- Jednak i u nas, w tych lasach, w których Si! niedźwiedzie albo dziki, nie można bez wystawienia życia na niebezpieczeństwo, polować.
Ale niedosyć na tern dla chłopca; wyydzie on wkrótce na
polowanie z swoim Pap~, który go nauczy wszystkich taiemnic
tey sztuki.

I

tym domAu, geZy
lowania.

będzie wracał

IV

z po-

(63)

(64)
pądza ryby do sieci, zagarnia je, wyciqga na ląd i do domu swoiego
odnosi. Aźeby nasz młody czytelnik przekonał si<[, ze rybołowstwo iest
uzyteczną, niewinną i zabawną czynnością, ze mo zna z niego moralną prawdę wyciągnąć, prosiemy go azeby dalt~y czytał.
Uwataiąc sztukę, zręczność, przebiegłość iakiey potrzeba uźyć nim się
nałowi tych zwierząt, tak szybkich, tak zwinnych i do tego w wodzie

Koło

wielkiego drzewa nad brzegiem rzeki, rybak sieć swoię rozpo·

ściera, przytwierdzając ią

do lądu za pomocą kołków w ziemią wbitych.

Potrzeba skłoniła tego ubogiego człowieka do pełney trt~dów i zawodu
pracy. Azeby bowiem z głodu nie umarł, Wych~~dzi nad wodę i .czeka,
dopóki mu ryba nie złapie się na wędkę, albo tez brnąc po wodzIe, na·

:tyiących, powinniśmy uwaźać się za szczęśliwych, źe mamy na nie tak
prost~ narzQdzie, wfdką nazwane. Polowanie wielu ludziom si<; podoba,
rybołostwo ma swoie przyiemności, a staie 5i<; szacownieyszem dla wieI.
kich korzyści, ~akie społeczność ludzka z niego otrzymuie. Dwa te zatrudnienia są z wielu wzgl<;dów podobne do siebie.

Zastawia się sieci dla

okrycia niemi rozmaitych ptaków i zwierząt ziemnych, iak nawzaiem u.
5

(65)

(66)

i fuzyi do zabijania ryb. - Innym iest rodzaiem
zatrudnienia rybolostwo nad morzem, a innym nad rzekami, jeziorami,
stawami i sadzawkami. W nasz)ch stronach nayubozsi t)lko ludzie, po-

na chwil<; tyć potrafił, napróźno zdaie się bydź bezpieczną; mnóstwo spo-

sWH,caią

łakomstwa albo lenistwa, iestto ryba która się łapie na w~dk~, uludzona

źywa sią niekiedy strzał

si<; temu zatrudnieniu, gdyi łowienie ryb rzecznych, iako to

szczupaków, okuniów, karasiów, płotek i t. p. nie wielką korzyść przy.
nosi a do tego wszystkie te ryby, psuiąc się pr~dko, nie mogą bydź dłu.
go w stanie świezości utrzymywane.

Inaczey się ma z rybami morskiemi

iako to śledziami, minogami, sztokfiszem i t. d.

Ryby te osolone, ma·

rynowane albo smzone, długo sią zachowuią i mogą bydź w naydalsze
kraie przewoźone.

Ztąd połów r)b morskich przynosi ogromne korzy ..

ki dla narodów, które w tym celu okrQty na morze wysyłają·
A tak i ryba lubo zanurzona w wodzie, w które y człowiek ledwieby

sobów, sideł, zanFt, dątą do iey zguby. Oby dzieci wyprowadziły z rybołostwa tę potrzebną dla nich naukę: male dziecię uwiedzione powabem
zwodniczą•

za neta.
<
c:

(67)

Widzi tu chłopiec różne zwierz~ta domowe i dzikie. Z zwieszoną g'l'ow,!, W smutney
postawie post~puie osieł, któremu na grzbiecie połozono 'wór ze zbozem. Jest on
leniwy i dla tego cz'łowieka nicchcącego pracować nazywaią osłem. NiesłuszlH~y iednak
to zwierze doznaie pogardy; uie iest ono tak rącze ani tak okazałe iak koń, ale za
to wielkie na sobie dźwiga ci«zary i niepotrzebuie wymyślnego pokarmu. Zywi się
s1'omą. i chwastami. Nie u~ie tak szybko biegać iak koń, ale krok iego iest zawsze
. ulIIiarkowany, przezco nie morduie się w drodze i dTuz.sze niż koń poclróźe odprawia.

(68)

Kol.J są. bal'dzo pot1'zebne W domu, bo łow/f! mys::)' i wystraszazCJ sZCZllly; ale
c;:,asem i s::Jwrl'J l'obią; wJwracaiCJ W szafie s;:Jclan/d, tła/tą. ta 1el';:,e i potraw)' :::Jadalą..
JJ7y'cllOdzą. czasem do ogrod/f, gd::,ie f'()(l'ią. merle ptaszki.
Głodna kotka
7Jliaucze, ale nie trzeba j/y brad na l')lce bo ma ostre pazwy klóremi drapie.
P(U'dzle olZa do stapli i zlepie 17l.lsz, którą. kocibtom swoim pl'.':,J"'liesie.

(70)

(69)

Owca nie umie zi emi uprawiać tak iak wół, ani poiazdów cifl:gnąć iak koń, lecz i to
zwierze iest bardzo

użyteczne.

daie ml bka z którego
używa si~

Ostrzyga

mo~na zrobić

się

z owiec

wełna,

z l,tórey robią sukno. Owca

ser bardzo smaczny, a nawet

do iedzenia.

. . . . . .0 ..... . . . .~ . . . . .. . .

mi~so

tego

zwierz~cia

Zaiqc iest 'Zwienęciem dzikiem.

sz ybko, ale charty go dościgają.
ka si~ boi.

Znayduie si~

IW

polach w bliskoJ'ci lasów.

Z włosów na jego skórze robią kapelusze

iest do iedzeni(I.

Biega bard:o

Czasem pnychodzi do ogrod6w i ~jt.da kapustg.

Strzelec 'Zabijl~ 'ZlLiq,ca

'Z

fuzyi •

(I

C:łowie

migso gotowane lub pieczone, dobre

(72)

(71)

Krowa i

wół są zwierzęta

mleko a wół zaprzęzony

W

rÓWJlie iak kOli uzyteczne. Krowa zywi
jl\l"zmo, ciągnie płng i uprawia ziemię.

się trawą

i mamy od niey

Gdy ziemia będzie poo-

Wiele iest zwierząt na ziemi; iedne ~yią w lasach, drugie na polach, na ląkach i w wod=ie.Sq ptaki, ryby, gadziny, rózne motylki i muchy.

Gay chlopiec nauczy się J oorZ/J czytać, Papa

rana, gospodarz sieie na niey zboze, iakoto pszenicę, zyto, jęczmiell, owies, groch i t. d.

sprawi mu piękny mnndur i pozwoli chodzić cło szkoły. Tam nauczy się poznawać wszystkie zwie.

chłol)cem w pole, gdzie między zbożem będą rosły rozll1ait~ kwiatki. Chłopiec

rzęta, łowić ptaki i ryby, zbierać l'ó~l1e piębe kwiaty /(tóre pochowa w xiq';:.kę i przyniesie rO-

Papa póydzie z

ich nal"vvie i zrobi piękny bukiet, który swoim siom'om przyniesie.

dzicom na pokazanie iak wiele się iuz nauczył.

(74)

(73)
~3lu~8~ e(JJ~lfJ6(JJJ6~J6,

"wał

ziemi oczyściemy! powiedzieli dnia ie"dnego trzey bracia do właściciela, day go nam
"na rok ieden." .-- "Chętnie!" odpowiedział
Oyciec, i kawał ziemi na trzy ró,vne części podzielił. Było to na k.ońcu Marca, iuz do gruntu puściło; dnie bywały piękne i nayzdatnićy
sze do podobney roboty; trzey bracia wzięli
się do swoiey, i dway starsi w przeciągu t y'.

••

. ,P rzy iednynl ,vieyskim ogrodzie był spory
kawał ziemi zupełnie zaniedbany; pośrz6d mnóstwa kamieni wyrastały gdzie niegdzie kępy
ostu i innego zielska.

" Oycze! my ten ka-

(75)

(76)

godnia oczyścili dział swó'y ' pra,vi"e zupełnie.
Młodszy więcey się bawił

niz

robił,

i tam-

tych skończona była praca, kiedy on swoię
zaled \vie zaczął. Gdy mu Oyciec tę opieszałość wyma,v'iał, odpowiedział:

"O! dopiero

." początek wiosny, dosyć czasu b~dzie!" Tym
czasem dzień za dniem schodz~ł, a Franuś odkładał

nadal

pracę.

N ądeszło lato, z latem

upały;

ile razy wziął się do roboty, pot lał
lnu się z czoła i przestawać n1usiał. .,? N adey." dzie chłodna jesień, mówił sam do siebie, to
"będzie

pora naylepsza." Nadeszła jesień. --Ale iednego dnia ,viatr zasypywał Franusio,vi
oczy, drugiego dćszcz go kropił. "Przyydzie
" zilna, mówił, b.ywaią dni piękne i iasne, ja ·
"to ,y lugnieniu oka zrobi~." Przyszła Z1111 U.

(78)

.(77)
Franuś

do kan1ieni i do

zeschłych łodyg;

lecz
có~ ? przymarzły zupełnie., nic zrobić nie mógł. ..
J.ak niebaczny Franuś błądził., tak błądzi
kazdy, który pracę na dalszy czas odkłada., a
'v obecney chwili próznuie. Co masz do czynienia., dopełniy iaknayprędzey; teraźnieysza
godzina sprzyia twey pracy, a któz ci za dalsze zar~czyć potrafi ? Jeśli zawsze pomyślniey.

szey pory czekać będziesz., moze
zimna zaskoczyć., nim rękę do dzieła
('

zysz.
~

-~

(79)
Franuś

do

l

J6

(7

!y/y Jt:

(7)

, c "

•

,

I

:J: Z,Z,11P o "'le~ c.

co~r prz~

:eee

Jak

pięknym ogrod~ie,

chłopczyna, uyrzał

,w
biegaiqc tu i owdzie zadyszany
noi yla i chciał go złapać koniecznie. Naymnieysze stworzenie ceni 'woLność swoaZd)/L lu7w zaiętym się zdawał kwiatkami na których spoczywał, prze cięż za każ·
iżeniem się chcącego go uwięzić, coraz daley uciekał. Lecz czegóż chęć sta.
'V
a dokazać nie może? Chłopczyna tak długo za motylem gonił, aż na·
~ ten sitt zmęczył i schwytanym został.
Zaiaśniało szczęście w oczach dziekrzykną} radośnie, usiadł na trawźe, patrzył z uśmiechem na spelnie.nie 1,yeń swoich. To zaięcie się trwało pół minuty. W tey król kiey. chwili nasycił sirc
r zupełnie owocem długich zabiegów, otworzył rączkę, i tak gorliwie żądaną zdobycz
dobrowolnie wypuścił. - O! żakże CZttsto podobnie i nam si't przytrafia, kiedy za
marnt!m dobrem goniemy.
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