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Kruk z ǳwonkiem
Nie est to nowiną żadną,
Że kruki kradną;

Jednak i dla człowieka zda się stąd nauka:
Na pewnym dworze wychowano kruka;
A ponieważ go wzięto, ledwo się uroǳił,
Nie więziono go w klatce, gǳie chciał sobie choǳił
Z poko u do poko u, bez żadne przeszkody,

Przechaǳał się kruczek młody;
A że do kobiet zwykle lgną ptaszęta,
Na barǳie lubił wpaść mięǳy ǳiewczęta.
Zawsze ǳień dobry powieǳiał im zrana,

Odwieǳał ednak i pana;
Przylatał czasem do ǳieci,
Czasem i na dwór wyleci,
Biegnie w ogród dla połowu

I wraca znowu.
Wszęǳie go pełno, wszęǳie on się znęci,
A wszęǳie figla spłata, gǳie się tylko wkręci,
Raz u panien igliczka gǳieś się zapoǳiała,
Lecz igliczka to rzecz mała,

Na igliczce świat nie stoi.
Wkrótce o szkoǳie zapomniano swo e .

Jakoś znów niezadługo służące ǳiewczynie,
Naparstek ginie.

Dale zginął pierścionek z drogimi kamyki,
I brylantowe kólczyki.

Tu dopiero harmider, dom się w piekło zmienia,
Pełno było domysłów, pełno pode rzenia,

A nikomu w myśl nie wpadnie,
Że to młody kruczek kradnie.

Raz się ów panicz zbliżył do stolika,
Porywa srebrny ǳwonek i przez okno zmyka.
ǲwoni… a na ten odgłos służący wybiega,
I na gorącym razie złoǳie a spostrzega.
«A tuś mi! to ty ptaszku takie płatasz licho?»
Rzekł i tuż za złoǳie em posuwa się cicho.
Iǳie za głosem ǳwonka kroki powolnemi,
Wiǳi, ak kruk nieznacznie spuszcza się ku ziemi,
Jak szuka mie sca tego, gǳie skarby posiada,
Jak do dawnych zdobyczy nową zdobycz składa,
Jak się różnych błyskotek nasyca widokiem,
Jak zazdrośnie przed luǳkiem ukrywa e okiem,
A gdy uż ma ulecieć, znienacka go chwyta.
Zawsze być musi zbrodnia przed światem odkryta.
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