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Szczur i kot
«Mnie to kaǳą» — rzekł harǳie¹ do swego roǳeństwa
Sieǳąc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa.
Wtem, gdy się dymem kaǳidł² zbytecznych³ zakrztusił —
Wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił.

¹harǳie — hardo, dumnie. [przypis edytorski]
²kaǳidł — ǳiś popr.: kaǳideł. [przypis edytorski]
³zbytecznych — zbyt obﬁtych. [przypis redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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