


 

 

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-
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Kruk żebraczek
Patrzcie-no: żebraczek!
W te czarne sukmanie,
Głodny nieboraczek,
Gdy zima nastanie.

ǲieci! ǳieci! dla przykładu,
Da cie mu też co z obiadu.

Tu ucieszone ǳiecinki
Dale zbierać odrobinki,
Ochoczo się ubiegały,
By krukowi eść podały,
Co pod oknem ak żebraczek,
Choǳił głodny nieboraczek.

Dobroczynny, luǳki, tkliwy,
Nie pyta kto nieszczęśliwy,

Komu może,
To pomoże,

Boś tak kazał dobry Boże!
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