


 

 

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.

AGNIESZKA FRĄCZEK

Wilk
Wilk est groźny niesłychanie!
Nie ma też zbyt dobrych manier.
Jak ǳik ǳiki, ak lis cwany
i ten upór — wprost barani!
A poza tym, ak się zda e,
byle czym się wilk nie na e.

W lesie krąży taka plotka:

Kiedyś wilk ǳiewczynkę spotkał
chciała skryć się pod kapturkiem,
lecz on skinął nań pazurkiem
i wymruczał, patrząc wilkiem:
— He !… Zatrzyma się na chwilkę!

— Pokaż, co tam masz w koszyku?
Mniam! Przysmaków tu bez liku! —
i natychmiast pożarł kluski,
boczek, pizzę i racuszki.

Od te pory wilk się żywi
krewetkami albo kiwi,
ada też ancuskie sery,
a na deser — hamburgery,
ytki, bitki i kotlety.

Bo wilk wilczy ma apetyt!
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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
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