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IGNACY KRASICKI
   

Wilk i owce
Wilk, chociaż to ostrożny, przecie że żarłoczny,
Postrzegł ścierwo, chciał dostać i wpadł w dół poboczny¹.

Podstęp, Przemoc

Sieǳi w amie a wzdycha; wtem owieczki słyszy.
Patrzą w dół, aż wilk w amie sieǳi, ledwo dyszy.
Odezwał się na koniec, rzekł do nich powolnie:
«Nie wpadłem, za pokutę sieǳę dobrowolnie:
Trzeba czynić pokutę za bo e, za groźby,
Za to, żem was pożerał…» Owce zatem w prośby:
«Wynidź z dołu!…» «Nie wy dę!…» «My bęǳiem podnosić…»
Droży się wilk, na koniec dał się im uprosić.
Jęły się więc roboty i tak pracowały,
Że go ze dna samego amy wydostały.
Wyszedł, a zawǳięcza ąc² nierozumne kupie,
Po adł, pogryzł, podusił wszystkie owce głupie.

¹dół poboczny — pułapka z przynętą, wykopany na poboczu, w ostępie. [przypis redakcy ny]
²zawǳięczając — tu: odwǳięcza ąc się. [przypis redakcy ny]
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