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Szczurek na wędrówce
Młody szczurek, gaduła, wśród podróży swo e —

Patrzy… a tu na droǳe mały domek stoi.
Tego mi też potrzeba: przytułek wśród drogi!

Swobodnie odpoczną nogi.
Dom mały, am nie wielki, głodnym, tam słonina.

I ślinkę łykać zaczyna.
To zapewne szczurów wędrownych gospoda.

Co za wygoda.
O! trzeba się tam schronić. Cóż się stało dale ?
Trzask! zamknęła się łapka i szczura złapali.

A aka tego przyczyna?
Złe sąǳenie o rzeczach, próżna gadanina.
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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.
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